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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

สารจากใจประธานกรรมการ
เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ในปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ยังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิด
ความยั่งยืนในทุกด้าน โดยยังคงให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้เข้ามาเป็น
ตัวขับเคลื่อนโลก ส่งผลต่อบทบาทและความส�ำเร็จของธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต สังคมไร้เงินสด
กระเป๋าเงินดิจิทัล การให้บริการในรูปแบบที่ล้าสมัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลให้ ซีพี ออลล์
จ�ำเป็นต้องปรับตัว ไม่ใช่แค่ก้าวให้ทัน แต่ต้องก้าวให้ล�้ำหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังคงให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ต่อยอดความยัง่ ยืนขององค์กรตลอดจนขยายไปสูก่ ารบริหารจัดการธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การพัฒนาอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
ค้าปลีก การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การสนับสนุนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั คูค่ า้ และผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ SMEs ให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน หรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
การสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกชุมชนและสังคม ทั้งการจ้างงาน ตลอดถึงความร่วมมือในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังเช่นนโยบาย 7 GO Green ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการ
“ลด และเลิกใช้ถุงพลาสติก” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ พร้อมด้วย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ก็จะท�ำให้พันธกิจขององค์กรเกิดผลในการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มมูลค่าให้ ซีพี ออลล์ สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป
ในด้านการพัฒนาระบบการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์ ได้เน้นรูปแบบการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในแบบสหกิจศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์สคู่ วามส�ำเร็จ เพือ่ สร้างศักยภาพ
ด้านทรัพยากรบุคคล ท�ำให้สถาบันการศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย
ดังเช่นในปีทผี่ า่ นมาวิทยาลัยเทคโนโลยีปญั ญาภิวฒั น์ ได้เข้ารับรางวัล “ผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อการศึกษาของชาติ
ประจ�ำปี 2561” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยการคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ “Excellent Model” ในสาขาธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น ฯลฯ
จากผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ท�ำให้ปี 2561
นิตยสาร Forbes นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ได้คัดเลือกให้ ซีพี ออลล์ จัดอยู่ในล�ำดับที่ 23 อีกทั้งยังเป็นบริษัทคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ติดรายชื่อ
100 บริษทั สุดยอดนวัตกรรมโดยพิจารณาคัดเลือกบริษทั มหาชนจากทัว่ โลก อันเปรียบเสมือนการประกาศ
เกียรติคณ
ุ และยังเป็นเครือ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผูบ้ ริหารตลอดจนพนักงานในทุกระดับชัน้
ของ ซีพี ออลล์ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันพัฒนาองค์กรที่ควรคุณค่าแก่ความภาคภูมิใจ
สุดท้ายนี้ ซีพี ออลล์ จะยังคงยึดมั่นพันธกิจในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศให้ประสบ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายความยัง่ ยืนที่ได้ตงั้ ไว้ รวมทัง้ จะต่อยอดความส�ำเร็จนัน้ ให้เกิดความต่อเนือ่ งต่อไป
อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะ ซีพี ออลล์ เชื่อมั่นว่า “การพัฒนา” คือ “รากฐาน” ที่ส�ำคัญของความยั่งยืน
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ความส�ำเร็จด้านความยั่งยืนที่ ซีพี ออลล์ ภาคภูมิใจในปีนี้ คือ การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นน�ำ
ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
(DJSI Emerging Markets) ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 และระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรกในหมวดอุตสาหกรรม
ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) ประจ�ำปี 2561 นับเป็นบริษัท
ไทยเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้ และบริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ใน FTSE4Good Index ซึง่ เป็นดัชนีทสี่ ะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินงานของบริษทั ทีค่ ำ� นึงถึงด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จัดขึ้นโดย Financial Times Stock Exchange Group (FTSE)
โดยได้รับการคัดเลือกทั้งในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (FTSE4Good Emerging Index) และกลุ่มตลาดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (FTSE4Good ASEAN 5 Index) นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี
Thailand Sustainability Investment (THSI) คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งพิจารณา
จากผลการด�ำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ครอบคลุมปี 2561-2565 และยังคง
ด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าว โดยผนวกปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทกุ คน”
(Giving and Sharing Opportunities) กับแนวทางด้านความยั่งยืนตามหลักการสากลให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับการประกอบธุรกิจ ภายใต้ โครงการต่าง ๆ อาทิ การเข้าไปช่วยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้ามาจ�ำหน่าย
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การริเริ่มการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence) ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติ
ในการคุ้มครอง เคารพ และการเยียวยา (Guiding Principles on Implementing the UN Protect,
Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights)
บริษทั มีความคืบหน้าในการขยายขอบเขตการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนโดยส่งเสริมความรับผิดชอบ
ตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าด้วยความร่วมมือของคูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมค้าปลีก รวมถึงสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืนให้กับ
กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสไปกับบริษัทภายใต้ โครงการต่าง ๆ
พร้อมส่งต่อโอกาสไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ถักทอห่วงโซ่คุณค่า ปรารถนาทุกกลุ่มมีความสุข
ด้วยตระหนักว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เป็นองคาพยพหนึ่งของสังคมไทย
เราจึงถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องใส่ใจสร้างสรรค์สินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ
มาสร้างรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและสะดวกยิ่งกว่าให้แต่ละชุมชน
บริษัท มีความโดดเด่นในส่วนของการเป็นผู้ให้บริการความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกชุมชน
ผ่านช่องทางในการส่งมอบสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมต่อ
ห่วงโซ่อปุ ทานทัง้ ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย กว่า 31 ปี
ของการสร้างรากฐานและการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งรวม 8 หน่วยธุรกิจดังนี้

VALUE CHAIN
ห่วงโซ่คุณค่า ของ ซีพี ออลล์

เกษตรกร
ว�สาหกิจ
ชุมชน
และว�สาหกิจ
ขนาดกลาง
และ
ขนาดยอม
(SMEs)
ผูประกอบการ
ขนาดใหญ
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จัดหาวัตถุดิบ
/ผลิตสินคา

จัดสง
และกระจายสินคา

จัดจำหนาย
สินคาและบร�การ

ลูกคา

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

1. บริการร้านสะดวกซื้อ

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มมากมาย ปัจจุบัน
บริษัทมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศรวม 10,988 สาขา แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
4,834 สาขา (ร้อยละ 44) แบ่งเป็นร้านในต่างจังหวัด 5,396 สาขา (ร้อยละ 56) โดยมีสัดส่วนร้านสาขาทั้ง
3 ประเภท [ร้านสาขาบริษัท ร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business partner) และร้านค้าที่ได้รับ
สิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area)] เป็นสัดส่วน (คิดเป็นร้อยละ) 44:49:7 ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เฉลี่ยวันละ 12.57 ล้านคน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.7eleven.co.th
ภายใต้บริการร้านสะดวกซื้อ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าปลีกรวมถึงบริการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.cpretailink.co.th

Bellinee's Bake&Brew
ให้ บ ริ ก ารกาแฟพรี เ มี่ ย มที่ มี ร สชาติ
เป็น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว และเบเกอรี่
อบสด
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.bellinee.co.th
และ www.facebook.com/bellinee

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

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ำกัด
น� ำ เสนอสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางการสั่ ง สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลาย สนุ ก
และสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการของผู้บริโภค
ยุคใหม่ทุกที่ ทุกเวลา

นิตยสาร 24 Catalog

www.24Catalog.com

www.Amulet24.com

www.ShopAt24.com

Call Center 02-780-7666

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
เป็นร้านยาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เวชส�ำอาง อุปกรณ์การเเพทย์
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีเภสัชกรมืออาชีพเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม www.exta.co.th และ www.facebook.com/extahealthbeauty

กาแฟมวลชน
ด�ำเนินธุรกิจกาแฟภายใต้แนวคิดร้านกาแฟ
สร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน ด�ำเนิน
ธุรกิจโดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด

บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ำกัด
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
และให้ค�ำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
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2. บริการด้านค้าส่ง

3. บริการผลิตและจ�ำหน่าย เบเกอรี่
อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ในประเทศไทย เมือ่ ได้มกี ารเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ระบบการบริหารจัดการค้าส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ของแม็ ค โครจึ ง เป็ น เสมื อ นรากฐานในการขยายธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง
และค้าปลีกออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการน�ำสินค้าจาก
ประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าจากผูผ้ ลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง
(SMEs) และสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของไทยรวมถึงสินค้า
ประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารสดเช่นเนือ้ สัตว์ ฯลฯ ไปจ�ำหน่าย
ในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อน�ำเงินตราเข้าสู่ประเทศและช่วยให้
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเกษตรกรไทยมีชอ่ งทาง
จ�ำหน่ายสินค้าไปสู่นานาชาติได้ ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาอยู่ 129
แห่งทั่วประเทศ และ 1 สาขา ในประเทศกัมพูชา และ 2 สาขา
ภายใต้ชื่อ Lotus Wholesale Solutions ในประเทศอินเดีย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.siammakro.co.th

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานรายใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยและผู้น�ำด้าน FOOD PROVIDER มาตรฐานโลก
ด�ำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมอย่างเกือ้ กูลในการร่วมส่งความเป็นอยู่
ทีด่ ใี ห้ทกุ คน ประกอบด้วย 2 กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทานและกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์
กว่า 900 SKUs โดยมีสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม
จ�ำกัด อาทิ แบรนด์เจด ดราก้อน, แบรนด์เลอแปง, แบรนด์เดลีไ่ ทย,
แบรนด์เดลิกาเซีย, แบรนด์ ซีพีแรม แคทเทอริ่ง, และแบรนด์
ฟู้ดดีด้ ี เป็นต้น จ�ำหน่ายผ่านช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์
มาร์เก็ตร้านอาหาร และร้านค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ กว่า 20,000
แห่ง รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpram.co.th

4. บริการด้านการเงิน

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด
ให้ บ ริ ก ารตั ว แทนรั บ ช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า
และบริการ และเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัย
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทีร่ า้ นเซเว่นอีเลฟเว่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.counterservice.co.th
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ำกัด
ให้บริการบัตรเงินสดดิจิตอลและ
เทคโนโลยี ส มาร์ ท ชิ พ เพื่ อ ใช้
ในการช�ำระเงินสมัยใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.thaismartcard.co.th
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บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด
เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา และรับวิเคราะห์ ทดสอบทางด้าน
อาหาร ตั้ ง อยู ่ ใ นโครงการเมื อ งนวั ต กรรมอาหาร (Food
Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
ข้ อ มู ล ความรู ้ จ ากการวิ จั ย และพั ฒ นาและศู น ย์ ก ารทดสอบ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มธุรกิจและบริษัทอื่น ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

5. บริการด้านการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อสร้างมืออาชีพ
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นค้ า ปลี ก โดยตรงและมี
สถานที่ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyapiwat.ac.th

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ำกัด
เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา
โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท�ำงานให้แก่นกั ศึกษาอย่างจริงจัง
และครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งใน
เชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้น
รูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ
หรื อ ฝึ ก งานที่ ต รงกั บ สาขาวิ ช าที่ เรี ย น (Workbased Education)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.pim.ac.th
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
(สาธิต PIM)
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ภายใต้การดูแลของ
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
โดยมีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อให้เป็น
โรงเรียนมัธยมต้นแบบระดับประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.satit.pim.ac.th
บริษัท ปัญญธารา จ�ำกัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด
ให้บริการด้านการศึกษา ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร และสัมมนาแบบ
ครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทีต่ รงกับความต้องการ
ลูกค้า ด้วยบุคลากรทีป่ ระสบการณ์จริงทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ใิ นธุรกิจค้าปลีก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyatara.co.th
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6. บริการด้านสารสนเทศ

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริการค�ำแนะน�ำ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบุคคลภายนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gosoft.co.th

7. บริการด้านสื่อการตลาด

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ำกัด
ให้บริการด้านการออกแบบโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวมการบริการสื่อสารระดับมืออาชีพแบบ One Stop
Service นอกจากนัน้ ยังครอบคลุมถึงการจัดอีเวนต์และกิจกรรมทางการตลาด เพือ่ ให้ลกู ค้า
บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจ

8. บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics)

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ให้บริการโลจิสติกส์ แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider - 3PL)
ในประเทศไทย เน้นการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสูง ด�ำเนินบทบาท
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าในระยะยาว เพือ่ ร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถ
ในการบริหารระบบห่วงโซ่คุณค่า และการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ในระดับสากล
ปัจจุบัน ให้บริการโลจิสติกส์ 3 ด้านหลัก ได้แก่
• บริการจัดการด้านการขนส่งสินค้า
ครอบคลุมทั้งสินค้าแห้งและสินค้าแช่เย็นในรูปแบบการจัดส่งชนิดจุดต่อจุด
และชนิดจัดส่งหลายจุดต่อหนึ่งเส้นทาง
• บริการจัดการด้านการบริหารคลังสินค้า
ให้บริการด้านการบริหารจัดการคลังครบวงจรด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
และมีความช�ำนาญสูง
• บริการจัดการด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์ โซลูชั่นส์
โซลูชั่นส์ที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและวางแผนระบบห่วงโซ่อุปทาน
หรือ การจัดวางกระบวนการด้านโลจิสติกส์ให้กบั ลูกค้าโดยเฉพาะการจัดตัง้ ระบบการ
จัดการคลังสินค้า (Warehouse management system) ในระดับชั้นน�ำของโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.dynamicgroupthailand.com
ทัง้ นี้ รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ได้จากรายงานประจ�ำปี 2561
ของบริษัท
• การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท • ขนาดขององค์กร
• งบการเงิน

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สามารถติดต่อได้ที่ ด้านพัฒนาความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
www.cpall.co.th
0 2071 9764, 0 2071 9771
0 2679 0580
SDstrategyoffice@cpall.co.th
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 31 ปี ที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)
มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของชุมชน สังคม แต่ละย่างก้าวของความส�ำเร็จ ซีพี ออลล์
ค�ำนึงถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดเวลา
เคล็ดลับส�ำคัญคือ จิตใจที่มุ่งมั่นและการลงมือท�ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม และองค์กร
2531

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

2533

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

2541

• ประกาศนโยบาย “มุงสูองคกร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร”
และวางรากฐานองคกรคุณภาพ

2542

• จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายวาดวย บร�ษัท มหาชน
จำกัด

2545

• ประกาศนโยบาย “มุงสูการพัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศ”

2546

• จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยใชชื่อยอหลักทรัพย
ในระบบซื้อขาย “CP7-11”

2547

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

2558

• แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ความยั่งยืนองคกร

2557

• เขารวมประเมิน และไดรางวัล
บร�หารสูความเปนเลิศ (TQC)

2556

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

2554

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

2552
2550

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

2559

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

2560

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

2561

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

ผลด�ำเนินการที่โดดเด่นในปี 2561

บริษัทรวบรวมเรื่องราวและการด�ำเนินงานที่บริษัทภาคภูมิใจเป็นพิเศษได้ ดังนี้

ลดวันละถุง...คุณทำ�ได้
เราร่วมกันลดถุงไปแล้ว

67,753,979
ใบ
รวมยอดบริจาคให้ ร.พ.ศิรริ าช
13,550,796 บาท
ในปี 2561 โครงการเพื่อด�ำเนินงานทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ของบริษัทที่ได้รับ
การตอบรั บ เป็ น อย่ า งมากคื อ โครงการรณรงค์ ล ดและเลิ ก ใช้ ถุ ง พลาสติ ก ในแคมเปญ
‘ลดวันละถุง คุณท�ำได้’ ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการลดและเลิกใช้
ถุงพลาสติก ด้วยการก�ำหนดให้ทุกการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพียง 1 ครั้ง จะเท่ากับ
การบริจาคเงิน 0.20 บาทต่อถุง โดยเงินบริจาคทัง้ หมดทีไ่ ด้จากแคมเปญนี้
จะเป็ น เงิ น สมทบทุ น ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ เ พื่ อ มอบให้ อ าคาร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา แก่โรงพยาบาลศิริราช ส�ำหรับความคืบหน้า
ของแคมเปญ สามารถติดตามได้ผ่าน QR Code
ความคืบหน้าในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2561
บริ ษั ท ได้ ข ยายการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ให้ครอบคลุม ร้อยละ 100 ของพื้นที่ด�ำเนินการ และ ร้อยละ 100
ของกิจกรรมทางธุรกิจของหน่วยธุรกิจหลักทั้งหมดของบริษัท
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิตและ
การจ�ำหน่าย การตลาดและการขาย และลูกค้าและบริการ นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง ขยายการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนไปยัง
คู่ค้าที่ส�ำคัญล�ำดับที่ 1 ทั้งหมดครอบคลุมทั้งร้อยละ 100 เพื่อให้
มั่ น ใจในการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ ประเด็ น ด้ า นการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุน
เกษตรกร หรือผูป้ ระกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 10,000 ราย
โดยให้สนับสนุนไปทั้งสิ้น 43,095 ราย
ผ่ า นการด� ำ เนิ น งานโครงการต่ า ง ๆ
เช่น โครงการกล้วยหอมทอง ร้านกาแฟ
หลั ง คาแดง และโครงการส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการรายย่อย

การด� ำ เนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาเป็ น
ประเด็ น ทางสั ง คมที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการ
มี ส ่ ว นสร้ า งเสริ ม โดยนอกจาก
การสนั บ สนุ น ด้ า นก� ำ ลั ง บุ ค ลากร
และโครงการต่าง ๆ แล้ว ในปี 2561
บริษัทให้โอกาสด้านการศึกษาผ่าน
ทุ น การศึ ก ษาและการฝึ ก ฝนอาชี พ
ไปทั้งสิ้น 94,531 ราย

คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่บริษัทท�ำการส�ำรวจในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82
ซึ่งเหนือความคาดหมาย โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 62 ทั้งนี้เป็นผลการด�ำเนินงานจากโครงการหลัก
3 โครงการได้แก่ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย
รางวัลที่บริษัทภาคภูมิใจ และเป็นก�ำลังใจส�ำคัญให้บริษัทยังคงพยายามด�ำเนินงานและผลักดันแนวทาง
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังนี้
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัลที่ภาคภูมิใจในปี 2561
บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรกในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) ประจ�ำปี 2561
นับเป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้
บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ในดัชนี FTSE4GOOD ในประเภท
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets
Index) จั ด โดย FTSE Russell
โดยมี ก ารพิ จ ารณาด้ า นการก� ำ กั บ
ดู แ ลกิ จ การของที่ ดี สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เข้ า เป็ น สมาชิ ก
ในดั ช นี Thailand Sustainability
Investment (THSI) คั ด เลื อ กโดย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ในปี 2561 ซึ่งพิจารณาจากผลการด�ำเนิน
กิ จ การในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม

ได้รบั การจัดอันดับอยูใ่ น 100 บริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารด�ำเนินงานโดดเด่นด้านความยัง่ ยืน
ซึ่งแบ่งได้เป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปี 2561 โดยสถาบันไทยพัฒน์
ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการที่ได้รับการรับรอง
และเป็นพาร์ทเนอร์ กับองค์การแห่งความริเริม่ ว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI)
ผลการวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand 2018 & Why We Buy” ที่ประกาศโดยนิตยสาร BrandAge
เป็นการส�ำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น ๆ
ที่มีการจัดท�ำวิจัยและจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยมีการจัดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อยู่ในหมวดร้านค้าอาหาร
ร้านค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
รางวัลจากคุรุสภาในด้าน “ผู้มีคุณูปการ
ต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561” จากการ
ด� ำ เนิ น งานในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาให้ กั บ เยาวชนของ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบัน
ศึกษาที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น

พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”
จากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2561 จากการ
คั ด เลื อ กวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาจากภาครั ฐ
และภาคเอกชนเข้าประเมินคุณภาพทัง้ หมด
จ�ำนวน 119 แห่ง

นิตยสาร Forbes นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ได้คัดเลือกให้ ซีพี ออลล์ จัดอยู่ในล�ำดับที่ 23 อีกทั้งยังเป็นบริษัทคนไทย
เพียงหนึง่ เดียวที่ติดรายชื่อ 100 บริษัท สุดยอดนวัตกรรมโดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทมหาชน
จากทั่วโลก
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

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

รางวัล “องค์กรดีเด่น ด้านสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม) และ
องค์ ก รดี เ ด่ น ด้ า นการช่ ว ยสนั บ สนุ น
การลดบริโภคโซเดียม” จากเครือข่าย
ลดบริ โ ภคเค็ ม ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และสมาคมโรคไตแห่ ง ประเทศไทย
ในปี 2561

รางวัล Best Investor Relations in Consumer
Staples Sector in South East Asia เป็นรางวัล
จากผลการโหวตของนักวิเคราะห์และผู้บริหารกองทุน
กว่า 100 ราย จากประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความภู มิ ใ จขององค์ ก ร
และประเทศไทย จากการมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานตาม
ปณิธานขององค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส
ให้ทุกคน

ผลจากความมุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านการเขียน การเรียนรู้ต่อเนื่องกว่า 15 ปี ผ่านหลากหลายเวที
เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น
ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับประเทศ) ประจ�ำปี 2561 นับเป็นองค์กรเอกชนรายเดียว
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยจะได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ซีพี ออลล์ ตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติในการผลักดัน การลดใช้พลังงาน
อย่ า งยั่ ง ยื น มาตลอด การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) มอบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ฯ ระดั บ ที่ 2 “กฟน.
อาคารประหยั ด พลั ง งานดี เ ด่ น ” ประเภทอาคารส� ำ นั ก งานอาคารธาราสาทร จากมาตรการ
การเปลี่ ย นหลอดแอลอี ดี แ ทนหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ควบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศ
ล่วงเวลาในพื้นที่ส�ำนักงาน และรางวัลประเภทร้านสะดวกซื้อประหยัดพลังงานเป็นปีที่ 4
เรายินดีเสมอที่จะร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน การได้เห็นรอยยิ้มของทีมงาน
ผู้คนในชุมชน สังคม มีความสุข ถือเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจและยิ่งผลักดันให้เรามุ่งมั่นท�ำต่อไปไม่สิ้นสุด
และนี่คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบุคลากรทุกคนใน ซีพี ออลล์
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ต่อยอดปณิธาน ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2560 ที่มีการก�ำหนด
กรอบการพั ฒ นาประเด็ น ทางด้ า นความยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม ด้ า น
การก�ำกับดูแล การดูแลทรัพยากรบุคคล การรักษาสิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นสิ น ค้ า บริ ก าร และประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินงาน รวมถึงการเพิ่มคุณค่าทางสังคม สร้างการยอมรับ
ของชุมชน ในปี 2561 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย (“บริษัท”) ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทั้งการก�ำหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงการด�ำเนินงาน ให้บรรลุ
เป้าหมายของการเป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทประกาศนโยบาย กรอบการพัฒนาและเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยด�ำเนินงานภายใต้กรอบ

การท�ำงาน 3 เสาหลัก คือ มุง่ มัน่ ท�ำธุรกิจด้วยใจทีเ่ ป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
(Health) และ มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home)
บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร “ผสมส่วนเหมือน ผสาน
ส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกัน (Harmony)
เพราะบริษัทเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิต” ที่ท�ำให้องค์กร
เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ท�ำให้บุคลากรที่มีความหลากหลาย
สามารถท�ำงานร่วมกัน ด้วยการยอมรับความต่าง หล่อหลอมพลังกาย
พลังความคิด ทักษะ และความสามารถ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ดังภาพ

ตอยอดปณิธาน ยุทธศาสตรสูความยั่งยืน
ต่อยอดปณิธาน ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน

บานแหงความยั่งยืน
(Home of Sustainability)

ปรัชญาองคกร
เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกคาดวยทีมงานที่มีความสุข

ว�สัยทัศนดานความยั่งยืน “เปนองคกรที่อำนวยความสะดวกใหชุมชน สังคมมีความกินดี อยูดี มีความสุข”
• บร�หารองคกรสูความเปนเลิศเพ�่อใหเกิดความยั่งยืน
ในการอำนวยความสะดวกใหชุมชนสังคม
มีความกินดี อยูดี มีความสุข และไดรับการ
ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
หลักการ/แนวทางสนับสนุนความยั่งยืน

Sufficiency
Economy

พันธกิจสูความยั่งยืน

• พัฒนาหวงโซอุปทานและหวงโซแหงคุณคา
(Supply & Value Chain) ที่ทันตอสถานการณ
ที่ปรับเปลี่ยนของโลก
CPG Values /
Our Way

TQM / CP
Excellence

• สรางจ�ตสำนึกและการมีจ�ตสาธารณะ
ใหอยูใน DNA ของบุคลากร
The 10 UNGC
17 SDGs & UNGP

Domestic & International
Regulations & STD

Heart (Living Right)
การกำกับดูแลกิจการ

องคประกอบความยั่งยืน
Health (Living Well)
คุณคาทางสังคม

สิทธ�มนุษยชนและการปฎิบัติดานแรงงาน

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การพัฒนาผูนำและทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย

การบร�หารจัดการนวัตกรรม

การจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน

การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

การจัดการขอขัดแยง
และสรางการยอมรับจากชุมชน

5 Principles

Core Competencies :

คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนตองมี
1. ความมุงมั่นทำงานใหสำเร็จ (รักงาน)
2. ความใสใจบร�การลูกคา (รักลูกคา)
3. การปฏิบัติตนดวยความสุจร�ตและมีคุณธรรม (รักความซื่อสัตย)
4. การอุทิศตนตอองคกร (รักองคกร)
5. การทำงานเปนทีมและความรวมมือในการทำงาน (รักทีมงาน)

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
HARMONY
7 Values

Values :

คุณคารวมที่องคกรปรารถนาอยากใหมี
แกรง – กลา - สัจจะวาจา - สามัคคี –
มีน้ำใจ - ใหความเคารพผูอื่น –
ชื่นชมความงามแหงชีว�ต

Home (Living Together)
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11 Leadership

Leadership :

ความสมบูรณของภาวะผูนำที่จำเปนตองมี
ระดับตน มีความจร�งใจ – ไมศักดินา – ใชปยวาจา –
อยาหลงอำนาจ -

ระดับกลาง เปนแบบอยางที่ดี - มีความยุติธรรม –
ระดับสูง

ใหความเมตตา – กลาตัดสินใจ
อาทรสังคม – บมเพาะคนดี - มีใจเปดกวาง
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ตามกรอบการพัฒนาดังกล่าว บริษัทยังคงให้ความส�ำคัญโดยผนวกการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าในโครงสร้างการบริหารดังนี้

โครงสรางการพั
ฒนาความยั
น ของ
ซีพ� ออลล
โครงสร้างการพั
ฒนาความยั่งยื่งนยืของ
ซีพี ออลล์
กำกับดูแล

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

สำนักตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

เลขานุการบร�ษัท

บร�หารจัดการ

ประธานกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการบร�หาร
กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บร�หาร
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองคกร
สายงานบัญชี
และการเง�น

ดำเนินงาน

คณะกรรมการกำกับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สายงานทรัพยากร
บุคคล

1. การกำกับ
ดูแลกิจการ
5. การตอตาน
ทุจร�ต
คอรรัปชัน
2. สิทธ�มนุษยชน
และการปฏิบัติ
ดานแรงงาน
3. การพัฒนาผูนำ
และทรัพยากร
บุคคล

สายงาน CAF-M
สายงาน
กระจายสินคา
สายงานการตลาด
และบร�หารผลิตภัณฑ
ศูนยนวัตกรรม
กลุมซีพ� ออลล

11. การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
12. การดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ำ
7. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
9. การบร�หารจัดการ
นวัตกรรม

สายงานพัฒนา
ความยั่งยืน

สายงานปฏิบัติการ
สายงานจัดซื้อ

4. ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
6. คุณคาทางสังคม
8. การศึกษา
10. การดูแลความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
15. การจัดการขอขัดแยง
และสรางการยอมรับจากชุมชน
13. การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
14. การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

การกำกับดูแลกิจการ

โดยบริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2563 ดังนี้
การก�ำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้มีการทบทวน และ
การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน
ก� ำ หนดนโยบายเพิ่ ม เติ ม
เพื่อให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญและมีผลต่อ
ฒนาผู่นดำและทรั
พยากรบุ
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิการพั
จการที
ีของบริ
ษัทคคลได้แก่
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตความผู
คอร์รกัปพันชักันบผูนโยบายป้
มีสวนไดสวนเสียอ งกั น
การฟอกเงิน นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่สิวทนบุ
แนวปฏิบบัตตั ิดคิ านแรงงาน
มุ้ ครอง
ธ�มนุคษคล
ยชนและการปฎิ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และนโยบายความปลอดภั
ย อาชี ว อนามั ย
การศึกษา
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
นโยบายเหล่านี้นอกจากจะถูกก�และสภาพแวดล
ำหนดขึอ้นมในการทำงาน
ใหม่ให้ครอบคลุม
และรัดกุมยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการสื่อสารให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายนอก เช่น คู่ค้า รับทราบและเข้าใจ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่า
พนักงานเป็นปัจจัยหลักทีจ่ ะสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทสื่อสารนโยบายเหล่านี้ผ่านจดหมายเวียน
ภายใน การจัดการอบรม แบบทดสอบออนไลน์ และสือ่ ต่าง ๆ ภายใน
บริษัท
14

การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน

การดู แ ลทรัการจัพดการการเปลี
ยากร ่ยนแปลงสภาพภู
การพัฒนาผูนำและทรัพยากรบุคคล
มิอากาศ
บุ ค คล บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนด
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
แลรักษาทรัพยากรน้ำ
กลยุทธ์การด�ำเนิการดู
นงานด้
าน
สิทธ�มนุษยชนและการปฎิบัติดานแรงงาน
การปกปองระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชี
ทรั พ ยากรบุ ค คลภายใต้
ชื่ อ วภาพ
การศึกษา
การหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ
“Recruit – Retainการจั– ดRetire”
การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
เพื่อก�ำหนดทิศทางตั้งแต่
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย

Recruit การก�ำหนดคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่บริษัท
ขภาวะที่ดี
ต้องการ และปลูสุกขภาพและสุ
ฝังผ่านการด�
ำเนินงานด้านการศึกษา รวมถึง
การบร�
ห
ารจั
ด
การนวั
ต
กรรม บบริษัท Retain การพัฒนา
การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานกั
และสร้างความผูกพันระหว่างทรัพยากรบุคคลที่ดีและเก่งไว้กับ
บริษทั ผ่านการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน การดูแล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร และ
การสร้างความผูกพันกับบุคลากร และสุดท้ายคือ Retire การเตรียม
ความพร้อมและดูแลความเป็นอยู่หลังการเกษียณอายุจากบริษัท
ผ่ า นการให้ ข ้ อ มู ล เรื่ อ งสิ ท ธิ ต ามกฎหมายและสิ ท ธิ ป ระโยชน์

ความผูกพันกับผูมีส
คุณคาทางสังคม

การจัดการขอขัดแยงแล
สรางการยอมรับจากชุม

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ผู้เกษียณอายุที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับจากบริษัทเป็นการตอบแทน
ความเชื่อใจและความอุตสาหะทั้งแรงกายและแรงใจร่วมกับบริษัท
ซึ่งผลการด�ำเนินงานที่บริษัทมีความภูมิใจอย่างมาก จากโครงการ
หลัก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และโครงการระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย ส่งผลให้คะแนน
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท
ที่ส�ำรวจจากพนักงาน ร้อยละ 74 ของพนักงานทั้งหมดสูงขึ้นเป็น
ร้อยละการกำกั
82 ในปี
2561
บดูแลกิจการ

รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ ซึ่งเห็นได้ชัด
ใน 24 shopping ซึ่งมีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
บริษัทน�ำแนวความคิด Internet of Things มาประยุกต์ใช้ผ่าน
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การท�ำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้าน
สาขา ซึ่งช่วยแจ้งเตือนการบ�ำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์
เสื่อมสภาพจากการใช้งานก่อนเวลาและช่วยยืดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน
การดู
ลรักษาทรัพยากรน้การเพิ
ำ
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภู
มิอแากาศ
การรั
กษาสิ่งแวดล้อม
่ ม คุ ณ ค่ า ทาง
การปกปองระบบนิเวศและ
การตอตานทุจร�ตคอร
บริรัปษชันั ท มุ ่ ง ด� ำ เนิ น งานตาม
งคม สร้างการยอมรั
คุณยคาทางสังคม
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีสัวภาพ
ความผูกพับนจาก
กับผูมีสวนไดสวนเสี
การจัดการขอขัดแยงและ
องระบบนิเวศและ
ฒนาผูGreen
นำและทรัพยากรบุ
กลยุทธ์การพั
7-Go
อย่างคคล การปกป
ม ชนางรับจากการรั
บ ทราบ
การจัดการหวงโซอชุ
ุปทานอย
ผิดชอบ
สรางการยอมรับจากชุมชน
คุณคาทางสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่
อ
เนื
่
อ
ง
ซึ
่
ง
แบ่
ง
ออกเป็
น
4
ผลส�
ำ
รวจข้
อ
ห่
ว
งกั
ง
วลและ
ความผู
ก
พั
น
กั
บ
ผู
ม

ส
ี
ว

นได
ส
ว

นเสี
ย
การจัดการขอขัดแยงและ
การพัฒนาผูนำและทรัพยากรบุคคล
การจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ
สรางการยอมรับจากชุมชน
แนวทางเพื
่
อ
ให้
เ
ข้
า
กั
บ
บริ
บ
ท
ข้
อ
เสนอแนะที
่
ผ
ู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัท กอปรกับนโยบาย
สิ
ท
ธ�
ม
นุ
ษ
ยชนและการปฎิ
บ
ต
ั
ด
ิ
า

นแรงงาน
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ของการด�ำเนินกิจการในส่วนต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถผลักดันให้เกิด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสด้านการศึกษา
การศึ
กษา
สิทธ�มนุษยชนและการปฎิ
านแรงงาน
สุขGreen
ภาพและสุ
ขภาวะที
่ดี ณ ค่ า ทางสั ง คม บริ ษั ท จึ ง ได้ พั ฒ นาโครงการโดยใช้ จุ ด แข็ ง
กพันกับผูมีสน
วนได
ย
ผลได้บัติดการดู
ได้
แแลความปลอดภั
ก่ Greenย / อาชีStores
ส�ำหรัความผู
บร้านสาขาเป็
หลัสกวนเสี
และคุ
วอนามัย
และสภาพแวดล
การศึกษา
การบร�
หารจับดการนวั
ตกรรม ษัทในเรื่องช่องทางการค้าปลีก มาช่วยเหลือสังคม ชุมชน
Logistics
ส�ำหรัอบมในการทำงาน
ศูนย์กระจายสินค้าสุขGreen
ส�ำหรั
ของบริ
ภาพและสุขPackaging
ภาวะที่ดี
การดูแลความปลอดภัยบรรจุ
/ อาชีวอนามั
ย
บเปลี่ยนพฤติกรรมการ โดยพัฒนาโครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานของเกษตรกร และคูค่ า้
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ภัณฑ์ Green Living ส�ำหรับการปรั
การบร�หารจัดการนวัตกรรม
บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น รายย่อย ทั้งในพื้นที่การด�ำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการในปี 2561 นอกจากการลดการใช้พการจั
การการเปลี
ลังดงานแล้
ว่ยนแปลงสภาพภู
บริษัทยังด�มิอำากาศ
เนิน ข้อกังวลด้านเศรษฐกิจชุมชนและการจ้างงาน และทั่วประเทศ
โครงการเพื
่ อ ลดของเสี ย จากพลาสติ
ก ใช้
ล้ ว ทิพ้ งยากรน้
(Single-use
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสั
งคม
การตอตานทุจร�ตคอร
รัปชัน
การดู
แลรัแ
กษาทรั
ำ
ความผู
กพันกัสร้
บผูามงการยอมรั
ีสวนไดสวนเสียบจากชุมชนของบริษัท
plastics) โดยเฉพาะการใช้ถงุ พลาสติกการปกป
นอกจากนี
้
บริ
ษ
ท
ั
ยั
ง
ส่
ง
เสริ
ม
ส�
ำ
หรั
บ
คู
่
ค
้
า
รายย่
อ
ย
บริ
ษัทมีการด�ำเนินโครงการส่งเสริม
องระบบนิเวศและ
คุณคาทางสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และผลักดันการผนวกการด�ำเนินงานด้
านความยั่งยืนของคู่ค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเป็
นช่องทางกระจายสินค้าพิเศษโดยคัดเลือก
การจัดการขอขัดแยงและ
การพัฒนาผูนำและทรัพยากรบุคคล
การจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ
สรางการยอมรับจากชุมชน
ทุกกลุ่มผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัดผ่านเกณฑ์
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
เบื้องต้น คัดเลือกร้านสาขา 5 สาขา เพื่อทดลองขาย และสนับสนุน
สิทธ�มนุษยชนและการปฎิบการพั
ัติดานแรงงาน
ฒนานวัตกรรม
การขายด้ ว ยการจั ด เรี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นร้ า นสาขา พร้ อ มทั้ ง ติ ด
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
การศึกษา
ด้ า นสิ น ค้ า บริ ก าร และ
สื่อประชาสัมพันธ์ โดยในกรณีที่สินค้าผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
การดูแลความปลอดภัยประสิ
/ อาชีวอนามั
ย
ทธิภาพการด�ำเนินงาน
บริษัทจะสนับสนุนต่อด้วยการขยายการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
การบร�หารจัดการนวัตกรรม
เพื่ อ ให้ ก ้ า วทั น กั บ โลกที่ มี
สู่สาขาในจังหวัด ในภูมิภาค และทั่วประเทศ ตามขั้นตอนตามปกติ
การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด บริษทั โดยศูนย์นวัตกรรม กลุม่ ซีพี ออลล์ ต่อไป
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science
และด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมจะพัฒนาได้ หากคนในสังคม
Technology and Innovation Development Office: STIDO) ได้รับโอกาสการเรียนรู้ บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ 1 สาขา 1 ทุน
ร่วมกับสายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์ สายงานเทคโนโลยี การศึกษา มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สารสนเทศ โดยพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ โดยผลงาน ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่วิทยาลัย
ในปี 2561 ที่เริ่มเห็นผลการด�ำเนินงานมีดังนี้
เทคโนโลยีปญ
ั ญาภิวฒ
ั น์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวฒ
ั น์ และทีว่ ทิ ยาลัย
ด้านการพัฒนาสินค้า และบริการ ผ่านพัฒนาสินค้าและการ อาชีวศึกษาเอกชนในเครือข่ายอีกด้วย
จัดหมวดหมู่ของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในร้านให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
การกำกับดูแลกิจการ
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2563 ดังนี้

การก�ำกับดูแลกิจการ :
การสร้างหลักประกันการด�ำเนินงานที่โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการรายงานการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแล
กิจการ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
มีจริยธรรมทางธุรกิจ และการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่าน
รายงานที่ได้รับการทวนสอบและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ
ตามมาตรฐานสากล

ปฏิบัติในการด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้
ในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการต่อต้านการทุจริต
ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการคอร์รัปชันเพื่อให้บริษัทสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจตามความมุ่งมั่นที่ก�ำหนดไว้ได้

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
การพั ฒ นากระบวนการสร้ า งความผู ก พั น กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียโดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเข้าใจถึง
ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสร้างความตระหนักของคนในองค์กร
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกระบวนการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการนวัตกรรม :
การสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม ทั้งจากผลิตภัณฑ์ใหม่และ
มู ล ค่ า จากผลของการประหยั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากนวั ต กรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แห่งนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

คุณค่าทางสังคม :
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมโดยส่ ง เสริ ม อาชี พ และรายได้
ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์
และบริการรายย่อย (Suppliers) และสร้างโอกาสทางอาชีพรวมถึง
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน :
การด�ำเนินการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มคนในสังคมที่ต้อง
(Human Rights Due Diligence: HRDD) ตามหลักปฏิบัติ ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ)
ของสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี :
(United Nation Guiding Principles on Business and Human
Rights: UNGPBHR) เคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน จัดให้มี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ช่องทางในการสื่อสารด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการบริหาร และบริการใหม่ทมี่ งุ่ เน้นสุขภาพ โภชนาการ และสุขภาวะทีด่ ี
จัดการความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง (Diversity ส่งเสริมการแสดงฉลากโภชนาการส�ำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึง
มีการพัฒนาบริการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและ
& Inclusion)
สุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาผู้น�ำและทรัพยากรบุคคล :
การศึกษา :
การพั ฒ นาพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้น�ำในองค์กร การสนั บ สนุ น เด็ ก เยาวชน และผู ้ ใ หญ่ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
ให้มวี สิ ยั ทัศน์การบริหารการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความยัง่ ยืนของธุรกิจ การศึ ก ษาและการพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น รวมถึ ง ทั ก ษะ
และพัฒนาคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจให้มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็น ทางเทคนิคและอาชีพส�ำหรับการจ้างงาน การมีงานทีด่ แี ละการเป็น
ผู้ประกอบการ
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน :
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :
การสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและความมุ่งมั่นที่จะ การให้ความส�ำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติส�ำหรับการ และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงานของพนักงาน และครอบคลุม
ต่อต้านการทุจริต” ให้พนักงานและคูค่ า้ หลักทีส่ ำ� คัญใช้เป็นแนวทาง รวมถึงผูร้ บั เหมา โดยถือเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินงานทุกกิจกรรม
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :
การลดการปล่ อ ยก๊ า ชเรื อ นกระจกผ่ า นการลดการใช้
พลั ง งานต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้
พลังงานหมุนเวียน รวมทัง้ ปริมาณของเสียทีไ่ ปก�ำจัดด้วยการฝังกลบ
ลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษ ส่งเสริมให้เกษตรกร คู่ค้า
ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการรายย่อย (Suppliers) ของบริษัท
ลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ส่งเสริมการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์และบริการ และสนับสนุนโครงการรับมือกับภัยพิบตั ิ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ การด�ำเนินธุรกิจทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทมีแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจ มุ่งเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังแสดงในภาคผนวก เพื่อตอกย�้ำถึงความ
มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับ SDGs ในปี 2561 บริษัทร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
และภาคเอกชนชัน้ น�ำ เชิญ “บัน คีมนู ” อดีตเลขาธิการสหประชาติ
ร่วมเปิดตัว “สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
(GCNT)” ร่วมสร้างประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ของภาคเอกชนไทยในการ
ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ :
การลดการใช้ น�้ ำ ต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต ให้ มี ก ารจั ด การ
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการขาดแคลนทรั พ ยากรน�้ ำ
เพิ่มสัดส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้ำ
ของชุมชนตามความเหมาะสม
การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ :
การประเมินการจัดหาวัตถุดบิ จากแหล่งผลิตหรือผลิตภัณฑ์
จากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกท�ำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล รวม
ความส�ำเร็จด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญของบริษัท คือ การได้รับ
ถึงสนับสนุนโครงการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ
คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในกลุ ่ ม ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์
(อาทิ ป่าแหล่งต้นน�้ำ ทะเลและชายฝั่ง) ตามความเหมาะสม
(Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั้งระดับโลก
(DJSI World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ :
การตรวจประเมิ น ด้ า นความยั่ ง ยื น กั บ คู ่ ค ้ า ธุ ร กิ จ หลั ก หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
ทุ ก ราย เพื่ อ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ หลั ก หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก (Food & Staples Retailing) ประจ�ำปี 2561 ซึ่งถือเป็นบริษัทไทย
แหล่งผลิตที่รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึง เพียงแห่งเดียวทีผ่ า่ นการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้ โดยจุดเด่น
ที่ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กมาจากคุ ณ สมบั ติ ด ้ า นการบริ ห าร
ส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการด�ำเนินการเรื่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เข้า
การจัดการข้อขัดแย้ง
เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI)
และสร้างการยอมรับจากชุมชน :
การร่ ว มหารื อ และสานสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจาก
ลดข้อขัดแย้งระหว่างองค์กรและสังคม รวมถึงให้มีการประเมิน ผลการด�ำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่อาจมีผลต่อสังคม โดยมีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
รองรับความเสีย่ งดังกล่าว พร้อมกับการให้ความส�ำคัญต่อการลงทุน
ในชุมชน รวมถึงจัดให้มีกลไกส�ำหรับจัดการข้อร้องเรียนประเภท
ผลกระทบทางสังคม พร้อมแนวทางการด�ำเนินงานแก้ไข
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ใส่ใจทุกสาระส�ำคัญ เพื่อความยั่งยืนทุกมิติ
แนวทางการจัดท�ำรายงาน

ภายใต้นโยบาย และการด�ำเนินการตามเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืน
เพื่อเปิดเผยแนวทางและผลการด�ำเนินงานทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยได้เปิดเผย
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 การจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 ได้ก�ำหนดเนื้อหา
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ (In accordance criteria) กับ Global Reporting Initiative
Standards ในระดับหลัก (Core option) และยังคงขอบเขตการรายงาผลการด�ำเนินงาน
ในภาพรวมของบริษัท ครอบคลุมทั้ง 8 หน่วยธุรกิจ

บร�การ
บร�การดานคาสง
รานสะดวกซื้อ
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บร�การผลิต
และจำหนาย
เบเกอร�่
อาหาร
พรอมรับประทาน
อาหารแชแข็ง

บร�การ
ดานการเง�น

บร�การ
ดานการศึกษา

บร�การ
ดานสารสนเทศ

บร�การ
ดานสื่อสาร
การตลาด

บร�การ
ดานการบร�หาร
โลจิสติกส

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

การประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท
บริษัท ได้ท�ำการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยค�ำนึงถึง
ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการประเมินดังนี้

กระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
การระบุประเด็นสำคัญ

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองคกร ไดทำการรวบรวมประเด็นดานความยั่งยืน ที่มี
ความเกี่ยวของกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ทั้งจากมาตรฐาน หร�อแนวทางสากลของ
Global Reporting Initiative ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (Dow Jones Sustainability
Indices: DJSI) แนวโนมของโลกและประเด็นดานการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนขององคกรสหประชาชาติ
(SDGs) รวมถึงประเด็นอื่นที่บร�ษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันหร�อเกี่ยวเนื่องกับบร�ษัท
ใหความสำคัญ

การจัดลำดับความสำคัญ

บร�ษัท ไดนำประเด็นความยั่งยืนที่รวบรวมไดมาทำการคัดกรองขั้นตนโดยการทบทวน
กลั่นกรองจากทีมงานที่ปร�กษา จากนั้นไดออกแบบชุดคำถามจำนวน 2 ชุด ชุดแรกใชใน
การสอบถามความเห็นของผูม สี ว นไดสว นเสียของบร�ษทั และ ชุดที่ 2 ใชสอบถามผูบ ร�หาร
ของบร�ษทั เพ�อ่ ใหไดประเด็นความยัง่ ยืนทีผ่ า นการคัดกรองเบือ้ งตน โดยมีผมู สี ว นไดสว นเสีย
ผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัทเขารวมใหความเห็นมากกวา 1,900 ราย จากนั้นประเด็น
ดังกลาวไดถกู พ�จารณาโดยตัวแทนผูบ ร�หารระดับสูงของบร�ษทั ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพ�่อกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึงระดับอิทธ�พลตอการประเมิน และ
การตัดสินใจ ของผูม สี ว นไดสว นเสีย ควบคูไ ปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ�งแวดลอมขององคกร

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

บร�ษัทไดทบทวนความถูกตองของการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญดานความยั่งยืนของ
บร�ษทั โดยเฉพาะอยางยิง� มุมมองและความคิดเห็นของผูม สี ว นไดสว นเสียภายนอกองคกร
ไดทำการรวบรวมความคิดเห็นของผูม สี ว นไดสว นเสียผานชองทางทีห่ ลากหลาย พรอมทัง้
ทำการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมลูกคา คูคา และกลุม ผูน ำชุมชนเพ�อ่ เปน
ขอมูล นำเขาประกอบการประเมิน

การทบทวนรายงาน

จากผลการประเมิ น ประเด็ น ที ่ ม ี น ั ย สำคั ญ ด า นความยั ่ ง ยื น ทั ้ ง 3 ขั ้ น ตอนก อ นหน า
คณะกรรมการ บร�หารไดทำการทบทวนผลการประเมินดังกลาวและใหความเห็นชอบกับ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญดานความยั่งยืนประจำป 2561
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จากกระบวนการขางตน บร�ษัท สามารถแสดงภาพรวม
ของประเด็นที่มีนัยสำคัญไดดังแผนภาพ

จากกระบวนการข้างต้น บริษัท สามารถแสดงภาพรวมของประเด็นที่มีนัยส�ำคัญได้ดังแผนภาพ
ระดับอิทธ�พลตอการตัดสินใจ และประเมินผูมีสวนไดสวนเสีย

แผนภาพผลการประเมิ
นประเด็
นทีนที่ม่มีนีนัยัยส�สำคั
ำคัญ
ี ออลล์ประจำป
ประจ�ำ2561
ปี 2561
แผนภาพผลการประเมิ
น ประเด็
ญของ ซีซีพพ� ออลล
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการอนุรักษ
ระบบนิเวศ
การจัดการขอขัดแยง
และสรางการยอมรับจากชุมชน
การสงเสร�ม
สุขภาพ
และสุขภาวะ

การสรางคุณคาทางสังคม

การสานสัมพันธ
การกำกับดูแล
การสงเสร�ม ผูมีสวนไดสวนเสีย
การปองกัน
การศึกษา
และตอตานการทุจร�ต
การจัดการตอบสนองตอการ
ความรับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดหวงโซอุปทาน
สิทธ�มนุษยชน
การจัดการ
ดาน
การจัดการ การจัดการน้ำ
อาชีวอนามัย
ทุนมนุษย
และ
ความ
ปลอดภัย

นวัตกรรม

ผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอองคกร ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม

ขอบเขตของประเด็น
หัวข้อในรายงาน

ส่วนที่ 3

ประเด็น

การก�ำกับดูแล
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
สิทธิมนุษยชน
การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดการทุนมนุษย์
นวัตกรรม
ส่วนที่ 4
มุ่งมั่นสร้างสังคม การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ยั่งยืน มีคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะ
ชีวิตที่ดี
การส่งเสริมการศึกษา
(Health)
การสร้างคุณค่าทางสังคม
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ส่วนที่ 5
มุ่งมั่นเพื่อ
การจัดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการน�้ำ
ที่ยั่งยืน
ความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(Home)
การจัดการข้อขัดแย้ง และสร้างการยอมรับจากชุมชน
มุ่งมั่นท�ำธุรกิจ
ด้วยใจที่เป็นธรรม
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
(Heart)

กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง
102- 19
205-2
412-1
103-1, 103-2
404-2, 404-3
203-1
403-4
FP5-FP7, 417-1
103-1, 103-2
103-1, 103-2
304-2
302-4
103-1, 103-2
204-1
103-1, 103-2

ขอบเขต
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

ทั้งนี้ ข้อมูลในเล่มรายงานได้รับการทวนสอบโดยผู้ทวนสอบภายนอก ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหน่วยงานเป็นอิสระจากการท�ำงานของบริษัท และมีคุณวุฒิความสามารถในการทวนสอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน
การทวนสอบ ISAE3000 และ AA1000AS ตามรายงานในภาคผนวก
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

จิตเจตจำ�นงมัน่ รังสรรค์ธรุ กิจ
โปร่งใส เป็นธรรม เท่าเทียม

องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส

ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริหารสิทธิเท่าเทียมด้วยใจที่เป็นธรรม
สานประโยชน์สุขของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เคารพคู่ค้า
และคู่แข่งตามกรอบกติกาอย่างมืออาชีพ พร้อมให้โอกาส
บุคลากรในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เติบโตไปด้วยกัน
กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

เคารพสิทธิมนุษยชน
ยึดมั่นหลักการสากล
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข

เปิดใจรับความแตกต่าง
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข

ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง
สร้างคนดีและเก่ง
ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
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องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส

ซีพี ออลล์ เชื่อว่าองค์กรที่ดีต้องมี “ธรรมาภิบาล”
คือการกำ�กับดูแลกิจการด้วยความสุจริต มีจริยธรรมในใจ
เป็นสิ่งที่เราให้ความสำ�คัญมาตลอด มิใช่เพียงประกาศ
นโยบายสวยหรู ทว่า ทุกคนในองค์กรต่างยึด “ธรรมาภิบาล”
เป็นหลักปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมเสมอมา
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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องค์กรธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส
กว่า 31 ปี ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท น�ำเสนอ
สินค้าคุณภาพ และบริการความสะดวก
แก่ ลู ก ค้ า ควบคู ่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่ า งเป็ น ธรรมกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมค�ำนึงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าปี

ความท้าทาย

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการก�ำกับดูแล
กิจการถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ของบริษัท รวมถึงการก�ำหนดทิศทาง และ
กรอบการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร บริ ษั ท
ตระหนั ก ในความส� ำ คั ญ ของประเด็ น นี้
และมี ค วามพยายามจั ด การด� ำ เนิ น งาน
ด้านก�ำกับดูแลกิจการให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ความท้าทายคือ การสร้างความ
เข้าใจและสื่อสารให้พนักงานกว่า 150,000
คน ที่มีความหลากหลายและกระจายอยู่
ทัว่ ประเทศ รับรู้ เข้าใจและสามารถปฏิบตั ติ าม
ได้บนบรรทัดฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้
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>> ก�ำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(data privacy) และแนวปฏิบัติ
>> ก�ำหนดนโยบายป้องกันการฟอกเงิน
>> จัดอบรมให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชา
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
>> จัดอบรมคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า
ที่ส�ำคัญล�ำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
>> บรรจุหลักสูตรลงในโปรแกรม On Boarding
•

•

ร้อยละ

100 ของพนักงาน ระดับบังคับบัญชา

หรือเทียบเท่าขึน้ ไป ผ่านการอบรมคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน

ร้อยละ

100 ของคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญล�ำดับที่ 1

(Critical Tier 1 Suppliers)
ผ่านการอบรมคูม่ อื จริยธรรมและแนวปฏิบตั ิ

100 ของสโตร์พาร์ทเนอร์
ผ่านการอบรมคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติ
• ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมสอบผ่าน CG Quiz
• ร้อยละ 97 ของพนักงานรับรู้ เข้าใจ
•

ร้อยละ

และสามารถน�ำไปปฏิบัติ ได้

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร

เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่มีจริยธรรม
คุณธรรม ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องหลักมาตรฐานสากล
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม และช่วยให้บริษัทปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

เป้าหมายปี

2563

ร้อยละ 100

ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
มีการเปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
ผ่านรายงานความยั่งยืนของ ซีพี ออลล์

ภายนอกที่ เ ป็ น อิ ส ระเพื่ อ ขอความเห็ น เกี่ ย วกั บ งบการเงิ น และ
การควบคุ ม ภายใน และรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง บริษัท
ได้น�ำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
ภายนอกไปปรั บ ปรุ ง ในทั น ที และรายงานผลการปรั บ ปรุ ง
ต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป
2.คณะกรรมการก�ำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
ท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ส ากล กฎหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กร ทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล

ผลการด�ำเนินงานเทียบเป้าหมาย
ผลด�ำเนินงานเทียบเป้าหมาย
บริษัทย่อยที่มีการเปิดเผยผลการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
และความยั่งยืนผ่านรายงานความยั่งยืน (ร้อยละ)

การด�ำเนินการ

การด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นรูปธรรมของ
บริษัท เริ่มจากการจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านงานก�ำกับดูแล
โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญใน
การขับเคลือ่ นองค์กร มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้าน
การคอร์ รั ป ชั น ของบริ ษั ท โดยปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรและแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ
ภายใต้คณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎบัตรและมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง ดังนี้
1.คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากท� ำ หน้ า ที่ ส อบทาน
งบการเงินแล้ว ยังสอบทานการด�ำเนินงานของบริษทั ให้ถกู ต้องตาม
นโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสีย่ งทีร่ ดั กุม มีการหารือร่วมกับผูส้ อบบัญชีซงึ่ เป็นผูต้ รวจสอบ

ปี 2559
15

ปี 2560
46

ปี 2561
61

เป้าหมาย ปี 2563

100

พร้อมทัง้ รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน และให้คำ� ปรึกษาข้อเสนอแนะ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการ
ความยั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง
นอกจากนี้ยังก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ นโยบายต่ อ ต้ า น
การคอร์รปั ชัน นโยบายความยัง่ ยืน รวมทัง้ สอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นตามนโยบายดังกล่าว
3.คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยและรู ป แบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน โดยคณะกรรมการบริษทั
เป็นผูอ้ นุมตั คิ า่ ตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ นอกจากนี้ยังพิจารณา
หลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการในการสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคล
ตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงบุคคลที่เสนอโดย
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด และเสนอความเห็น
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
25

26

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

สายงาน
บัญชี
และการเง�น

คณะกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืนองคกร

สายงาน
กระจายสินคา

สายงาน
พัฒนา
ความยั่งยืน

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
ปฏิบัติการ

สายงาน
จัดซื้อ

สายงาน
CAF-M

สายงาน
การตลาด
และบร�หาร
ผลิตภัณฑ

สายงาน
Corporate
Strategy

หนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
หนวยงานบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สงเสร�มการลงทุน

กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บร�หาร

คณะกรรมการ
บุคคลกลาง

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�ษัท

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

(Corporate
Governance
โครงสร้
างการกำ�กั
บดูแStructure)
ลกิจการ

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินงานของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลสะท้อน บริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ
ความมุง่ มัน่ ผ่านการจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ิ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง เพื่อสอบทาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่มีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึง ต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีการทบทวน กฎระเบียบข้อบังคับ ความเสีย่ งด้านสังคมสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย ต่ อ ความเสี่ยง ด้านภาษี ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง
นการบร�
ด่ยการความเสี
งและำเนินงาน ตามภาพ
เหตุการณ์ สอดคล้องกับกรอบการดำเนิ
กฎหมายและมาตรฐานสากล
โดยน�ำเอาหารจั
ความเสี
งด้านชื่อเสียง ภายใต้่ย
กรอบการด�

ภาวะว�กฤตเพ�่อการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน
กรอบการด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติเพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบร�หารความเสี่ยง

วัตถุประสงคการฟ��นฟ�โดยภาพรวม : กลับคืนสูสภาพปกติโดยเร�วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ชวงเวลา

ระบุความเสี่ยง

กำหนด
มาตรการ
จัดการ
ความเสี่ยง
การจัดลำดับ
ความสำคัญ

การฟ��นฟ�ผลจากความเสียหาย

ลำดับเหตุการณของอุบัติการณ

กลยุทธ
ดำเนินการ
และติดตามผล

การจัดการเหตุว�กฤต

Incident Response

Business Continuity

Recovery / Resumption
Back to normal
ภายในสัปดาหถึงเดือน :
• ซอมแซม / บูรณะสิ�งที่
เสียหาย
• ยายสถานที่ตั้งไปอยูสถานที่
ทำงานถาวร
• เร�ยกคืนคาใชจายจากบร�ษัท
ประกันภัย

ภายในนาทีถึงชั่วโมง :
ภายในนาทีถึงวัน :
• รับผิดชอบพนักงาน
• ติดตอพนักงานลูกคา
และผูเยี่ยมชม
ผูจำหนายปจจัย ฯลฯ
การประเมิน
ความเสี่ยง • จัดการกับผูเสียชีว�ต
• ฟ��นฟ�กระบวนการ
• จำกัดการขยายวงกวาง
ธุรกิจหลัก
ของความเสียหาย
• ฟ��นฟ�งานที่สูญเสีย
• ประเมินความเสียหาย
ในกระบวนการ
• รองขอ BCP
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี พ.ศ. 2560
(Corporate Governance Code: CG Code) ทีอ่ อกโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท
ในหน้าทีด่ า้ นการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ก�ำหนดให้มหี น่วยงาน
บริหารความเสี่ยง (Risk Management unit) และหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance unit) ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee) โดยมีตวั แทนของทุกสายงานในบริษทั
ร่วมกันเป็นคณะท�ำงานให้กบั ทัง้ สองหน่วยงานเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงาน
สรุปผลการปฏิบตั งิ านและข้อเสนอแนะต่อทีป่ ระชุม คณะกรรมการ

โดยในแต่ละปี บริษัททบทวนประเด็นความเสี่ยง และรายการ
กฎหมายทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบกิจการ ซึง่ ผลการทบทวนปี 2561
บริษัทยังคงเห็นความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจการ
(Emerging Risk) ในเรือ่ งของแนวโน้มการเปลีย่ นถ่ายเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
(Digital Transformation) การวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิทัล
(Our Digital Presence Risk) การรุกล�้ำของระบบการจัดการ
แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และความเสี่ยง
จากการเปลี่ ย นแปลงกฎหมายและนโยบายภาครั ฐ ซึ่ ง บริ ษั ท
ได้ ท� ำ การศึ ก ษาและก� ำ หนดแนวทางตอบสนองในรู ป แบบของ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยในปี 2561 บริษัทได้ค้นพบ
ความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจการ (Emerging Risk)
เพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง ดังนี้
27

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และวิ ธี ก าร
ท�ำงานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น บริษัทมีการให้บริการ
ระบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Network)
เปิดให้บริการออนไลน์ (Web Application) และสามารถ
น�ำคอมพิวเตอร์ท�ำงานนอกสถานที่ และรีโมทจากระยะไกล
(Remote Access) เข้ามาเครือข่ายภายในมากขึ้น ส่งผลให้
การด�ำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น
อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูลทางการค้า และข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าและพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางการเงิน ชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัท

บริษทั ได้แต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร์ Chief Security Officer รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา
ความปลอดภัยด้านไอทีของบริษัท โดยมีบริษัท โกซอฟท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้ให้บริการการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Security Management)
และระบบจัดการกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจและการควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งก�ำหนดให้ทบทวนกลยุทธ์
ดั ง กล่ า วอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า ง
ความตระหนั ก รู ้ ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี (Cyber Security
Awareness) ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสาร
ภายในและทดสอบผ่าน Cyber Simulation Program เป็นต้น
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี
อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 20000 และ
ISO 27001

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

กลไกการประเมินการปฏิบัติงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
เป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยผลักดันการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามความ
คาดหวัง และช่วยในการพัฒนากิจกรรมทางด้านการก�ำกับดูแล
กิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญ
และได้ รั บ การประเมิ น ผลถึ ง 2 รู ป แบบ คื อ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะและรายบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลความยั่ ง ยื น และบรรษั ท ภิ บ าล
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพือ่ ให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
โดยในปี 2561 คะแนนผลการด� ำ เนิ น การอยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี เ ยี่ ย ม
โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 87, 88, 100, 90 และ 92
ตามล�ำดับ นอกจากนี้บริษัทได้รับผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จัดท�ำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแล เป็นไปในทิศทางที่ถกู ต้อง สอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินงานของบริษทั ชัน้ น�ำในประเทศไทย โดยผลการประเมิน
ของบริษัทอยู่ในระดับดีมาก

จริยธรรม และการปฏิบัติให้มีความสอดคล้อง

บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านจริยธรรม
โดยได้จัดท�ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
(Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการ
ท�ำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม
มี ค วามโปร่ ง ใส ตั้ ง มั่ น ในความยุ ติ ธ รรมและความมี คุ ณ ธรรม
ให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ไม่รบั
สิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่าย
สินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระท�ำการใด ๆ
ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ผลด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
และจริยธรรม

การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ที่โดดเด่น ในปี 2561 บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้าง
ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ของบุคลากรภายในบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ
ในการท�ำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ให้กับ
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ โดยขยายผลการฝึกอบรมครอบคลุม
ผู้บริหารระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปครบร้อยละ 100
นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับ
ต้องผ่าน CG Quiz ร้อยละ 100 รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตร
On-Boarding ให้กบั พนักงานใหม่ และ สโตร์พาร์ทเนอร์ ครบร้อยละ
100 ทั้งนี้บริษัทยังได้ดำ� เนินการผนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเข้าเป็น
ส่วนหนึง่ ของหลักสูตรอบรมส�ำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

นิยามของคำ�ว่าธรรมาภิบาล คือ ความยุตธิ รรม
ถ้ามีความยุตธิ รรมในทุก ๆ เรือ่ ง ทุก ๆ ด้าน ก็จะเกิด
ธรรมาภิบาล องค์กรต้องมีธรรมาภิบาล ถ้าไม่มี
ก็เป็นองค์กรทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือ ไม่นา่ อยู่ และจะเป็นองค์กร
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสังคมได้ ในส่วนของซีพี ออลล์
เราพูดกับทัง้ คนภายในและภายนอก อย่างเต็มปากว่า
เราไม่มที จุ ริตคอร์รปั ชัน และเราไม่สนับสนุน เราจะต่อต้าน
11 Leadership จะพบว่าทุกข้อ ล้วนมีความสำ�คัญ
แต่ผมจำ�เรือ่ งความยุตธิ รรมได้ชด
ั เจนมากทีส่ ด
ุ
และเป็นหน้าทีข่ องชาวซีพี ออลล์ ทีค่ วรจะรูจ้ กั
และนำ�ไปปฏิบต
ั กิ นั
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์
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พนักงานทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท มี ก ารส� ำ รวจระดั บ ความคิ ด เห็ น และการรั บ รู ้
ของพนักงานที่มีต่อธรรมาภิบาล ผลการส�ำรวจพบว่าร้อยละ 97
ของพนักงาน รับรู้ เข้าใจ และรู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร รวมถึง
มีการออกนโยบายก�ำกับดูแลเพิ่มเติมเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data privacy) และแนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล นโยบายป้ อ งกั น การฟอกเงิ น และนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เป็นต้น และเพื่อตอกย�้ำถึงความส�ำคัญและแสดง ความมุ่งมั่น
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าลขององค์ ก ร เมื่ อ วั น ที่
ล�ำดับ
1
2
3

สมาคม
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
องค์การสหประชาชาติ
สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุน

12 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผู้บริหาร
และพนักงานจึงได้รว่ มกันประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรธรรมาภิบาล
และต่อต้านคอร์รปั ชัน” รวมถึงการสือ่ สารความคาดหวัง สร้างความ
เข้าใจและจัดอบรมให้กับคู่ค้าที่ส�ำคัญด้วย

บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

บริษัทเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถ
รับทราบแนวโน้มความต้องการ และร่วมให้ความเห็น ให้ค�ำปรึกษา
โดยสนับสนุนงบประมาณรวมถึงสนับสนุนให้ผทู้ รงคุณวุฒขิ องบริษทั
ได้เข้าไปช่วยงานในสมาคมต่าง ๆ โดยสรุปดังตาราง
งบประมาณปี 2561 (บาท)
8,226,000
656,002
564,500

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3 สายงาน ได้แก่ สายงาน
ด้านการค้า และการลงทุน สายงานด้านท่องเที่ยวและบริการ และสายงานด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยผลงานที่โดดเด่นในปีนี้คือ
การผลักดันสร้างดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูป้ ระกอบการ Modern Trade (Modern Trade Sentiment Index : MTSI) ซึง่ ดัชนีนจี้ ะเป็นประโยชน์
กับผูใ้ ช้ขอ้ มูลในวงกว้าง ในการวิเคราะห์ แนวโน้มของเศรษฐกิจผ่านข้อมูลจากธุรกิจค้าปลีก และสามารถน�ำมาใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงาน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการน�ำเสนอประเด็นปัญหาในการขอใบอนุญาต
เพื่อน�ำเสนอรัฐบาลให้พิจารณาและด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจภาคการค้าปลีกในภาพรวม
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จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการเด่น
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูป้ ระกอบการ
Modern Trade

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

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
Modern Trade Sentiment Index (MTSI)

สถานการณ์ของธุรกิจ Modern Trade
รายการ
รายรับจากการขายหรือให้บริการ
ก�ำไรจากการขายหรือให้บริการ
จ�ำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ
ราคาขายสินค้าคงทนเฉลี่ยต่อหน่วย
ราคาสินค้ากึ่งคงทนเฉลี่ยต่อหน่วย
ราคาขายสินค้าไม่คงทนเฉลี่ยต่อหน่วย
การจ้างงาน (จ�ำนวนคน)
ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจเดียวกับท่าน
ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจออนไลน์
การลงทุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2560
แย่ลง/ลดลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น
23.3
2.8
25.6
24.2
0.0
22.2
18.6
0.0
0.0
0.0

11.6
25.0
16.3
72.7
67.9
50.0
4.7
25.7
27.3
35.7

65.1
72.2
58.1
3.0
32.1
27.8
76.7
74.3
72.7
64.3

การด�ำเนินงาน เพื่อลดเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อประกอบกิจการประจ�ำปี

การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การขยายธุรกิจส่งผลให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการขอรับ
ใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตสามารถทับซ้อนกันได้ในบางขอบเขต บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้าง
ความตระหนักให้แก่หน่วยงานภาครัฐผ่านสภาหอการค้าและกระทรวงพาณิชย์ โดยความตั้งใจของบริษัทคือการลดความซับซ้อน
ของกระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมเอกสาร ด้วยเหตุนี้จะช่วยขยายธุรกิจโดยรวมในประเทศไทยได้ (ค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การขับเคลื่อนเรื่องนี้ ในปี 2561 ประมาณ 2,773,000 บาท)
ดังนั้น หาก “ธรรมาภิบาล” ท�ำให้ประเทศชาติก้าวหน้า มั่นคงเป็นปึกแผ่น
ก็แน่นอนว่าคนไทยย่อมจะชนะไปด้วยกันทั้งหมด
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ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

ซีพี ออลล์ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่
ในสังคมโลก จึงประกาศชัดว่าเราจะดำ�เนินธุรกิจ และบริหารองค์กร
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เพื่อเป้าหมาย
การเป็นองค์กรธุรกิจ ที่ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือศัตรูตัวฉกาจ
ที่บั่นทอนความก้าวหน้าขององค์กรและประเทศชาติ
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู
ความท้าทาย

การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ถื อ เป็ น เรื่ อ ง
ต้องห้ามส�ำหรับภาคธุรกิจ ส่งผลกระทบ
โดยตรงกั บ ความความยั่ ง ยื น และความ
เชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร

บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย และ
แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะช่วยป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการของบริษัท เปรียบเสมือนการสร้างเกราะ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทจี่ ะส่งผลกระทบทางลบ สร้างความเชือ่ มัน่ และความเข้มแข็งทางด้าน
การด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงเพือ่ ร่วมสร้างค่านิยมขององค์กรในการด�ำเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต มุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม

ความคืบหน้าปี

2561

เป้าหมายปี

2563

บริษัทมุ่งมั่นไม่ให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกส่วนงาน
ทั้งในส่วนองค์กร
และคู่ค้าหลักที่ส�ำคัญ ล�ำดับที่ 1
(Critical Tier 1 Supplier)

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

>> จัดตั้งกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส

และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
>> ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต เช่น สนับสนุน
ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง”
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)

จากการติดตามความสอดคล้องของการด�ำเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจผ่านระบบการรับเรือ่ งร้องเรียน มีผลด้านความไม่สอดคล้อง
ทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ที่บริษัทตรวจพบการกระท�ำทุจริต ดังนี้

จำนวนกรณี
ที่เกิดข��นจร�ง
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อัตราเกิดการทุจร�ต
ตอรานสาขา (รอยละ)
จำนวนการทุจร�ต
(ครั้ง)

2558
0.017
152

2559
0.016
156

2560
0.026
268

2561
0.022
247

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

การทุจริตปี 2561 ที่ผ่านมา มีจ�ำนวน 247 เรื่อง โดยส่วนใหญ่
เกิดจากพนักงานร้านน�ำเงินสดค่าขายสินค้าไปใช้ส่วนตัว หรือน�ำ
สินค้าในร้านไปรับประทาน
บริษัทสามารถก�ำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดการเกิดเหตุซ�้ำ ตัวอย่างมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนี้
1. ทีมปฏิบัติการร้านสาขา ก�ำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก�ำหนด เช่น
• ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ควบคุมดูแล และตรวจนับเงินสด
ค่าขายของพนักงานแต่ละผลัด
• FC มีหน้าที่ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของผู้จัดการร้าน
ซึ่งต้องเข้าร้านและตรวจนับเงินสดที่ร้านสาขา
2. ทีมตรวจนับทรัพย์สนิ ร้าน จะตรวจสอบและตรวจนับเงินสด
ทันทีที่เข้าร้าน
• ตรวจนับสินค้าที่ร้าน เทียบกับยอดสต็อกสินค้าทางบัญชี
3. ทีม QSSI ตรวจสอบคุณภาพสินค้า การให้บริการ และ
ตรวจการปฏิบัติงานตามที่ก�ำหนด เช่น การจัดเก็บเงินสด
ในเครื่องคิดเงิน รวมถึงเงินส�ำรองทอนนอกเครื่อง เป็นต้น
4. ทีม Loss Prevention ติดตามข้อมูลยอดผลต่างติดลบ
ของสินค้าจากการตรวจนับ และเข้าตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ที่ร้านสาขาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เช่น วิธีการค้นตัวพนักงาน
เข้าและออกเครือ่ งคิดเงิน การบันทึกรายการ การดูภาพจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV)
5. มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ผลจากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตราการทุจริต ในปี 2561
ลดลง

การด�ำเนินการ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบตั ใิ นการบริจาคเพือ่ การกุศล
แนวปฏิบตั ใิ นการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบตั ใิ นการให้รบั ของช�ำร่วย
และการรับรอง การมอบของขวัญ มาตรการการป้องกันการทุจริต
ก�ำหนดกระบวนการท�ำงานและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มีการสื่อสารในทุกช่องทาง
และทุกระดับขององค์กร รวมถึงสื่อสารไปยังคู่ค้าเพื่อให้เกิดการ
น�ำไปปฏิบัติจริง ในปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการฝึกอบรมให้กับ
ผู้บริหารระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปครบร้อยละ 100
รวมถึ ง จั ด อบรมหลั ก สู ต ร On-Boarding ให้ กั บ พนั ก งานใหม่
และสโตร์ พ าร์ ท เนอร์ ร้ อ ยละ 100 เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า พนั ก งาน
ทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
หลั ก ธรรมาภิ บ าลและนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า
ล�ำดับที่ 1 (Tier 1 Supplier) ครบร้อยละ 100 โดยเผยแพร่
ผ่านคูม่ อื จริยธรรมและแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ (Supplier Code
of Conduct and Guideline) ในปี 2562 บริษัทมีแผนขยาย
ผลการฝึ ก อบรมไปยั ง เจ้ า หน้ า ที่ พนั ก งานในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ครบร้อยละ 100 รวมถึงบรรจุเรื่องการก�ำกับดูแลและการต่อต้าน
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บมจ.ซีพี ออลล์และบริษัทย่อย ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 "คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง"
ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จ�ำนวน 71 คน

การทุจริตคอร์รปั ชัน เป็นหนึง่ ในหัวข้อของหลักสูตรมาตรฐานส�ำหรับ
พนักงานทุกระดับก่อนรับการ Promote ผ่านระบบ E-Learning
นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถลดโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังจัดท�ำมาตรการตรวจพบการทุจริต
เพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระท�ำที่อาจเป็นการทุจริต
อย่างทันท่วงที มีการก�ำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้มี

โอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมโดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนีบ้ ริษทั ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูล
การแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ในปี 2561 จึงได้ก�ำหนดกระบวนการ
ป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกท�ำร้าย
หรือข่มขูใ่ นภายหลัง ตลอดจนก�ำหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย
ที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ

พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมการแจ้งเบาะแสโดยไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@cpall.co.th
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล CGcommittee@cpall.co.th
• คณะกรรมการบริษัท
BOD@cpall.co.th
ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง ส�ำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ผ่านทางศูนย์แจ้งข้อมูล
• โทรศัพท์ 02 - 071 - 2770 และ 02 - 826 - 7744
• โทรสาร 02 - 071 - 8623
เว็บไซต์ www.cpall.co.th หัวข้อ “แจ้งเบาะแสการทุจริต”
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การด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และเป็นกลาง

การด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นกลางเป็นหลักการส�ำคัญ
ภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของนโยบายต่อต้าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นที่ ส� ำ คั ญ ของ
การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน เช่น
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานล้วนให้ความส�ำคัญ และถือเป็นความ
คาดหวังพืน้ ฐานทีบ่ ริษทั ต้องแสดงให้เห็นการด�ำเนินงานโดยการน�ำ
หลักการนีม้ าใช้อย่างเป็นรูปธรรม บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใสและเป็นกลาง โดยได้มกี ารออกนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจน เป็นกลาง และมีการสื่อสารให้
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในแนวปฏิ บั ติ ขั้ น ตอน
การด�ำเนินงานของทุกกระบวนการ ทั้งกระบวนการภายในและ
กระบวนการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก

การสรรหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์

กระบวนการสรรหาคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ เข้ า มาจ� ำ หน่ า ยใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นกระบวนการหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจของบริษัท
และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย จ� ำ นวนมาก บริ ษั ท จึ ง ให้
ความส�ำคัญกับกระบวนการนี้ โดยได้กำ� หนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ โ ปร่ ง ใส รวมถึ ง ได้ สื่ อ สารแนวทางไปยั ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ท่ีมี
ความสนใจทีจ่ ะน�ำเสนอสินค้ากับบริษทั ให้รบั ทราบ โดยกระบวนการ
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ จะด� ำ เนิ น งานในรู ป แบบของ
คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า (Product Selection Committee)
ท�ำให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลัก
ยุติธรรม โปร่งใสและเป็นกลาง

กรอบการด�ำเนินการคัดเลือกสินค้า
คูคานำเสนองาน
สินคาพัฒนารวม

สินคาซื้อมาขายไป
คัดเลือก
โดยคณะกรรมการ

หลักเกณฑการพ�จารณาคัดเลือกสินคา
• ความคุมคา
• มาตรฐานความปลอดภัย
• ผลกระทบดานสังคมและสิ�งแวดลอม
• ถูกตองตามกฎหมาย

เปดตัวผลิตภัณฑ
ประเมินผล
พัฒนาศักยภาพคูคา
ส�ำหรับกระบวนการภายในทีโ่ ดดเด่น และสะท้อนถึงความโปร่งใสในปี 2561 บริษทั ได้มกี ารทบทวน สร้างการเปลีย่ นแปลงการประเมิน
ผลงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกลาง มีเหตุ มีผล สะท้อนคนเก่ง คนดี สร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน (Performance
based / Achievement Culture) ผ่านระบบ ALL Perform โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมตั้งแต่วางแผนงานและตั้งเป้าหมาย การรายงาน
ผลเน้นการให้และรับข้อเสนอแนะ (Feedback) ร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเพื่อการพัฒนา โดยใช้หลักโค้ชชิ่ง (Coaching) รวมถึง
มีการปรับเทียบผลงาน (Calibration) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกลาง โดยคณะกรรมการบุคคลสายงาน พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบ
การประเมินผลกับระบบการให้รางวัล (Reward & Recognition) ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รวมถึงระบบ
การสืบทอดต�ำแหน่ง (Talent & Succession) บริษัทเชื่อว่าการประเมินผลงานที่โปร่งใส จะช่วยให้พนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากร
ที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อบริษัทเกิดความเชื่อมั่น เพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีก�ำลังใจในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กรต่อไป
ประเทศชาติจะก้าวไกล สังคมโลกจะสะอาดสดใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
ย่อมขึ้นอยู่กับการกระท�ำของพวกเราทั้งสิ้น
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เคารพสิทธิมนุษยชน
ยึดมั่นหลักการสากล
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข

ซีพี ออลล์ เข้าใจและเคารพในสิทธิมนุษยชน
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า
โดยมุ่งปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียม ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
อันเป็นที่ยอมรับในสังคมโลก
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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เคารพสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นหลักการสากล
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข
ความท้าทาย

บทบาทด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจนับเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การขยายตัวของภาคธุรกิจด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแรงขับเคลือ่ นของกลไกตลาด และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย หากภาคธุรกิจไม่มกี ระบวนการ
จัดการสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ อาจท�ำให้ภาคธุรกิจมีโอกาสในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การสนับสนุนการละเมิดสิทธิแรงงาน
โดยผูร้ บั เหมาของบริษทั ทีม่ กี ารใช้แรงงานผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิลกู ค้าจากการรัว่ ไหล
ของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

เป้าหมายปี

2563

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อาจส่งผลกระทบทางลบทั้งต่อภาพลักษณ์และการด�ำเนินธุรกิจต่อไป เช่น การถูกระงับ
การซื้ อขายสิ น ค้ า และบริ ก าร การต่ อ ต้ า นจากชุ ม ชนหากมี ก ารขยายพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติก าร
การบั่นทอนความเชื่อมั่นของพนักงาน เป็นต้น

ความคืบหน้าปี

2561

>> การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
>> แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
>> การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
กับกลุ่มพนักงาน

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

• ระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท
• จัดท�ำแผนลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ผลด�ำเนินงานเทียบเป้าหมาย
จ� ำ นวนบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(HRDD) ตามมาตรฐาน UNGPBHR ครบทุกหน่วยธุรกิจหลัก (ร้อยละ)
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บริษัทมีการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
(HRDD) ตามมาตรฐาน
UNGPBHR ครบทุกบริษัท
(ครอบคลุม 8 หน่วยธุรกิจหลัก
เทียบเท่ากับ ร้อยละ 100
ของพื้นที่ด�ำเนินการ
และร้อยละ 100 ของกิจกรรม
ทางธุรกิจของหน่วยธุรกิจหลัก
ทั้งหมดของบริษัท)

ปี 2560

ปี 2561

เป้าหมาย ปี 2563

100

100

100

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)
ในฐานะผู้น�ำธุรกิจค้าปลีกอาหารของประเทศและภูมิภาคยึดมั่น
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า โดยปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทด�ำเนินกิจการ
รวมถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and

Human Rights หรือ UNGP) เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และ
ลูกค้า) ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เป็นกรอบ
การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตามทีร่ ะบุไว้ในหลักการชีแ้ นะ
ว่ า ด้ ว ยการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

กระบวนการติดตามสิทธ�มนุษยชนอยางรอบดาน
กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ความมุงมั่น

ปลูกฝงใน
องคกร

• นโยบายดาน
สิทธ�มนุษยชน

ประเมิน
ผลกระทบ

ติดตาม
ประสิทธ�ผล

การบูรณาการ

• ระบุประเด็นความเสี่ยงดาน
สิทธ�มนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
ที่เกิดข��น
• ระบุผูมีสวนเกี่ยวของที่อาจจะไดรับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธ�มนุษยชน
รวมถึงพ�จารณาสถานะของผูที่อยู
ในกลุมเปราะบาง เชน ผูหญิงและเด็ก
แรงงานอพยพ บุคคลทุพพลภาพ
และผูสูงอายุ
•การประเมินความเสี่ยงดาน
สิทธ�มนุษยชน (Human rights
risk assessment)

การสื่อสาร

• ออกแบบมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบความเสี่ยง
ดานสิทธ�มนุษยชน
• นำมาตรการในเบื้องตนไปปฏิบัติ
ใชสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ติดตามผลกระทบและทบทวน
กระบวนการ

•การประเมินผลกระทบดาน
สิทธ�มนุษยชน (Human rights impact
assessment)

มีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดเสีย

การเยียวยาและ
รับขอรองเร�ยน

• มีสว นรวมกับ • การเยียวยา
ผูม สี ว นไดเสีย
ไดรับผลกระทบ
ตาง ๆ ทัง้ สวน
จากกรณี
ภายใน
การละเมิด
และภายนอก
สิทธ�มนุษยชน
เชน พนักงาน
ชุมชน หนวยงาน • การจัดตั้ง
กลไกรับ
ภาครัฐ องคกร
ภาคประชาสังคม ขอรองเร�ยน
ดานสิทธ�
เพ�อ่ สือ่ สาร
มนุษยชน
ผลลัพธ
การดำเนินงาน
ดานสิทธ�มนุษยชน
ของบร�ษทั
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ความมุง่ มัน่ ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนปรากฏอย่างชัดเจน
ในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ซึ่งประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการในปี 2560 โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั คูค่ า้ ธุรกิจ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
อั น ประกอบด้ ว ยหลั ก ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน

พนักงาน

คู่ค้า

(Universal Declaration of Human Rights) หลักการของ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ
อนุ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นสิ ท ธิ แรงงานขององค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผ่านการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ลูกค้า

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

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

วาทะของคุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

“การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของพนักงาน ลูกค้า และประชาชน”
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment)
ที่มา :
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
โดยขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้บริษัทตระหนักถึงกิจกรรมทางธุรกิจ
ทีม่ คี วามเสีย่ ง และประเด็นความเสีย่ งด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งวิเคราะห์ความรุนแรง (Severity)
ของผลกระทบ และโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ (Likelihood) เพือ่ จัดล�ำดับ
ของประเด็นความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนนัน้ ๆ ส�ำหรับการวางแผน
การด�ำเนินงานและการออกมาตรการลดและป้องกันความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
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แนวทางการด�ำเนินงาน :
บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2560 และล่าสุดในปี 2561 ครอบคลุมทัง้ หมด
8 หน่วยธุรกิจหลัก เทียบเท่า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ด�ำเนินการ
และร้อยละ100 ของกิจกรรมทางธุรกิจของหน่วยธุรกิจหลักทัง้ หมด
ของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดซื้อ
การผลิ ต และการจ� ำ หน่ า ย การตลาดและการขาย และลู ก ค้ า
และบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังขยายการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้าทางธุรกิจล�ำดับแรกที่ส�ำคัญทั้งหมด
ครอบคลุมทั้งร้อยละ 100 หรือ 6,634 ราย ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมาย
ในการด�ำเนินกระบวนการประเมินดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ประเด็นความเสี่ยงดานสิทธ�มนุษยชนที่
เกี
ย
่
วข
อ
งในห
ว
งโซ
ค
ณ
ุ
ค
า
ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ในป 2561 บร�ษัทฯ ไดดำเนินการประเมินความเสี่ยงดานสิทธ�มนุษยชนครั้งที่ 2 ในกลุมบร�ษัทฯ ทั้งหมด 8 หนวยธุรกิจหลัก
เทียบเทารอยละ 100 ของพ�้นที่ดำเนินการ โดยประเด็นความเสี่ยงดานสิทธ�มนุษยชนจากการประเมินฯ ครอบคลุมกิจกรรม
ทางธุรกิจของหนวยธุรกิจหลักทั้งหมดตลอดหวงโซคุณคา เชนเดียวกับการประเมินความเสี่ยงดานสิทธ�มนุษยชนของคูคา
ทางธุรกิจที่สำคัญในกลุมจัดหาวัตถุดิบ โดยประเด็นความเสี่ยงดานสิทธ�มนุษยชนที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้

การจัดซื้อ

การผลิตและการจำหนาย

การตลาดและการขาย

• ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน
• สภาพการวาจาง
• แรงงานเด็ก
• แรงงานตางดาวผิดกฏหมาย

• แรงงานบังคับ
• ความปลอดภัยและสุขภาพ
มาตรฐานการเปนอยู
ของชุมชน
• การบร�หารจัดการน้ำ

• การบร�หารจัดการของเสีย
ธรรมดาและของเสียอันตราย
• ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของลูกคา

ลูกคาและบร�การ
• การเลือกปฏิบัติตอลูกคา
• ความปลอดภัยของขอมูล
ลูกคา

ผลด�ำเนินการ

Salient
Human
Issues
จากผลการประเมิ
นพบว่ามีประเด็
นความเสี่ยงด้Rights
านสิทธิมนุษยชนที
่ส�ำคัญ (Salient Human Rights issues) ซึ่งมีระดับความเสี่ยง
ที่หลงเหลืออยู่ (Residual risks) ในระดับสูงในกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหลักบางหน่วยของบริษัท ทั้งนี้ พบว่าหน่วยธุรกิจทั้งหมดที่มี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสูงมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในประเด็น ต่าง ๆ ครบถ้วนร้อยละ 100
ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ

การจัดซื้อ
การบร�หารจัดการน้ำของคูคาประเภท
สินคาเพ�่อการจำหนายของบร�ษัท
(Trade suppliers)

การผลิตและการจำหนาย
ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานในหนวยธุรกิจการผลิต
และขนสงสินคา

ร้อยละกิจกรรมทางธุรกิจ/
พื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

การตลาดและการขาย

ลูกคาและบร�การ

• ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ในหนวยธุรกิจการคาสง
• ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกคา
เซเวนอีเลฟเวน
• การบร�หารจัดการน้ำ
ของเซเวนอีเลฟเวน

• ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกคา
จากการใชสินคาและผลิตภัณฑ
ของหนวยธุรกิจจำหนายสินคาออนไลน
• ความปลอดภัยของชุมชน

กิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยง

(8 จาก 12)

(4 จาก 12)
กิจกรรมทางธุรกิจที่ไมมีความเสี่ยง

43

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงดานสิทธ�มนุษยชนในปจจุบัน

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
ประเด็นความเสี่ยงดานสิทธ�มนุษยชนที่สำคัญ

การบร�หารจัดการน้ำของคูคาประเภทสินคา
เพ่ือการจำหนายของบร�ษัท (Trade Suppliers)

การประเมินความเสี่ยงดานน้ำของคูคาผลิตภัณฑ
เคร�่องดื่ม

ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานของ
หนวยธุรกิจการผลิตและขนสงสินคา

• นโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• มาตรฐานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การอบรม BBS หร�อ Behavior-based safety
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจาก Chevron ระบบการโคช
เร�่องความปลอดภัย
• การอบรมดานการขับรถใหแกพนักงาน คูคา รวมถึง
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พรอมเจาหนาที่ตำรวจ
มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดของคนขับ

ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน
ในหนวยธุรกิจการคาสง

• การจัดการอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล รวมถึง
เคร�่องทุนแรง สำหรับพนักงานทุกคน
• มาตรการการอบรมและการทดสอบการขับข��รถ forklift
อยางปลอดภัยสงผลใหอุบัติเหตุลดลงรอยละ 20

ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกคา
เซเวนอีเลฟเวน

• การติดปายสื่อสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดข��นไดเพ�่อ
ใหลูกคาเพ��มความระมัดระวัง
• กลไกการรับเร�่องราวรองเร�ยนจากลูกคา

3.ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานในหนวยธุรกิจ
การคการบร�
าสง หารจัดการน้ำของเซเวนอีเลฟเวน

ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกคาจากการใช
สินคาและผลิตภัณฑของหนวยธุรกิจจำหนาย
สินคาออนไลน

ความปลอดภัยของชุมชนจากปญหาการทะเลาะ
ว�วาทของนักเร�ยน
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ตัวอยางมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน

• การประเมินผลกระทบดานสิ�งแวดลอมกอนการกอสรางราน
• การตรวจสอบผลการดำเนินการประจำเดือน เชน บอดักไขมัน

• กลไกการรับเร�่องราวรองเร�ยนจากลูกคา
• การติดตอกลับลูกคาเพ�่อแกปญหาภายใน 1 วัน
• การประสานติดตอกับคูค า เพ�อ่ ตรวจสอบคุณภาพสินคาทันที

• โครงการโรงเร�ยนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการด�ำเนินการประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชน (Human rights impact assessment) เพื่อศึกษา
ถึงระดับผลกระทบของประเด็นความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ หลือ
อยูผ่ า่ นการเก็บข้อมูลจากการส�ำรวจและสัมภาษณ์กบั ผูถ้ อื ครองสิทธิ์
(Rights holder) เพือ่ ท�ำให้บริษทั เข้าใจประเด็นความเสีย่ งในเชิงลึก
และส่งผลถึงการปฏิบตั ิมาตรการจัดการความเสี่ยงและการก�ำหนด
มาตรการเพิม่ เติมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยในปีแรกของการ
ประเมินผลกระทบฯ บริษัทก�ำหนดกลุ่มผู้ถือครองสิทธิ์ส�ำหรับการ
เก็บข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และลูกค้าของร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ผลการจากประเมินผลกระทบฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
กลางปี 2562
บริษทั มีการกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
ต่อเนื่อง และยังไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงยัง
ไม่มกี ารให้การเยียวยาแก่ผถู้ กู ละเมิด อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนัก
ถึงโอกาส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีการจัดเตรียมมาตรการ
เยียวยาแก่ผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

สิทธิของพนักงานทัง้ การจ้างงานทีย่ ตุ ธิ รรม สภาพการแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัย และการให้สวัสดิการทางสังคมต่างๆ
ที่ เ หมาะสมยั ง ถู ก ระบุ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนในนโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เอกสารและคู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น จริยธรรมส�ำหรับ
พนักงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ดังกล่าวต่อพนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มท�ำงาน และการอบรมอื่นๆ
โดยในปี 2561 บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด การอบรมด้ า นความยั่ ง ยื น
แก่พนักงานเริ่มจากระดับผู้บริหารสายงานของหน่วยธุรกิจหลัก
ต่าง ๆ ซึ่งมีการผนวกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน
ไว้ในการอบรมดังกล่าว โดยบริษัทวางแผนในการขยายการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวให้ครอบคลุมพนักงานทุกคนในปีถัดไป
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากพนักงานหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบ
การเคาะระฆัง กล่องรับข้อร้องเรียนของศูนย์กระจายสินค้า รวมถึง
การให้ความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การ (คสส.) ทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับ
สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมแก่ พ นั ก งาน โดยปั จ จุ บั น ร้ อ ยละ 100
ของพนักงานบริษัทเป็นสมาชิกของ คสส.

สิทธิมนุษยชนของพนักงาน

บริษทั ยึดมัน่ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพนักงาน โดยการให้การปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรมและเท่าเทียมกัน ตัง้ แต่กระบวนการ
คัดเลือก การปฏิบัติงาน และโอกาสในความก้าวหน้าในสายงาน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และลักษณะทางกายภาพ
เช่น การจ้างงานบุคคลทุพพลภาพถึง 1,384 คน (สะสมปี 2560-2561) โดยมีการอ�ำนวยความสะดวกด้านสถานที่ท�ำงาน และสภาพ
การท�ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม การส่งเสริมสิทธิและบทบาทของพนักงานหญิงในองค์กร ปัจจุบันมีพนักงานหญิงร้อยละ 66
ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด และในจ�ำนวนนั้นเป็นร้อยละ 55 ที่อยู่ในระดับผู้บริหารของบริษัท

ร้อยละ

66
ร้อยละ
50

พนักงานหญิง
ต่อพนักงานทั้งหมด

สัดส่วนของพนักงานหญิง
ต่อระดับผู้บริหารทั้งหมด

สัดส่วนของพนักงานหญิง
ต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด

สัดส่วนของพนักงานหญิง
ต่อระดับผู้บริหารระดับต้นทั้งหมด

ร้อยละ

26
ร้อยละ
57

เมื่อสิทธิมนุษยชนได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
คุณภาพชีวิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าก็จะถูกยกระดับไปพร้อม ๆ กัน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

เปิดใจรับความแตกต่าง
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข

ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ซีพี ออลล์ ไม่เคยมองข้าม หากเปิดใจรับฟังทุกเรื่องราว
ดั่งความพยายามเปิดประตูทุกบานให้กว้าง เพื่อให้ทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งหาทางตอบโจทย์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับความพึงพอใจ สานประโยชน์ ให้สมดุลอย่างที่สุด
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

เปิดใจรับความแตกต่าง
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข
ความท้าทาย

ความคืบหน้าปี >> ทบทวน วิเคราะห์ จัดล�ำดับความส�ำคัญ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงบทบาท
>> การปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของผู้มี ส่ว นได้ เสีย ในปัจจุบั นที่มี อิทธิพ ล
มากขึน้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ จึงให้ความส�ำคัญใน
(ALL Perform)
การสร้างความผูกพันกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
>> การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์ ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ
ครอบคลุม ด้วยเหตุผลที่บริษัทมีร้านเซเว่น
เพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน
อี เ ลฟเว่ น กระจายทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของ
>> โครงการสินค้าชุมชน
ประเทศไทย จึ ง ท� ำ ให้ ก ารสร้ า งการมี
ส่วนร่วมมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุม
ผลการด�ำเนินงาน
• ผลส�ำรวจนายจ้างที่ดีที่สุดจากทั่วโลก
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจะ
(World’s Best Employer 2018)
ที่ส�ำคัญปี
ต้องค�ำนึงถึงการสร้างและส่งมอบคุณค่าของ
ติดอันดับ
จาก
บริษัท ทั่วโลก
สินค้าและบริการทีส่ อดคล้องกับกฎระเบียบ
• ความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 82
และตอบสนองความต้ อ งการและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่าง
หลากหลาย รวมถึ ง การรั บ มื อ ต่ อ ความ แนวทางการด�ำเนินงาน
บริษัท ได้ท�ำการทบทวน วิเคราะห์
ท้าทายที่มีความซับซ้อน การเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในการประกอบ จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ และจั ด กลุ ่ ม ผู ้ มี
ธุรกิจสมัยใหม่ ล้วนต้องอาศัยกระบวนการ ส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2561 โดยพิจารณา
จากระดับการมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงาน
สานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษทั และระดับการพึง่ พาการด�ำเนินงาน
ประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร ของบริษทั บริษทั มีการปรับปรุงการแบ่งกลุม่
จากการที่บริษัทมุ่งมั่น ให้ความส�ำคัญ ของผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็น 11 กลุม่ โดยเพิม่
กับความต้องการและความคาดหวังของผู้มี เจ้าของสถานที่ให้เช่า (Landlord / Land
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการค้นหา ระบุและ Owner) ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญเกี่ยว
พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กั บ ท� ำ เลที่ ตั้ ง ขอ ง ร ้ า น สาขา โดยมี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด ความรู ้ ความเข้ า ใจ กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในความคาดหวัง และน�ำเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ทุกกลุม่ บริษทั มีชอ่ งทางการมีส่วนร่วมกับ
ของกลยุทธ์ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่ แตกต่างกันไป
การด�ำเนินงานขององค์กรและความคาดหวัง ตามลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ เช่ น เดี ย วกั บ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดการยอมรับ การตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวล
และน� ำ ไปสู ่ ก ารสานพลั ง ความร่ ว มมื อ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีตอ่ บริษทั ทีแ่ ตกต่างกัน
ไปตามตารางที่น�ำเสนอดังนี้
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

2561

2561
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84 2,000

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พนักงาน

สโตร์พาร์ทเนอร์

รูปแบบและช่องทาง
การสร้างการมีส่วนร่วม
• การส�ำรวจความพึงพอใจ
และความผูกพันประจ�ำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็น
และรับเรื่องร้องเรียน
- ช่องการเคาะระฆัง 261 ครั้ง
- การเยี่ยมเยือนสายร้านสาขา
ส�ำนักงาน และศูนย์กระจาย
สินค้า 18 ครั้ง
• การใช้ระบบ Intranet วารสาร
ภายใน และการแจ้งข่าวประจ�ำวัน
ผ่านช่องทางดิจิทัล
• การประชุมน�ำเสนอผลงาน/
นวัตกรรม/การประกวดการระบุ
และประเมินความเสี่ยง
• การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
สวัสดิการของบริษัทครอบคลุม
พนักงาน ร้อยละ 99.3

ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง
• การมีผลตอบแทนและสวัสดิการ
ระยะยาว
• การพัฒนาความสามารถและ
ความก้าวหน้าและความมั่นใจ
• การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการ
ความเครียดอันเนื่องมาจากการ
ท�ำงาน
• การมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่ดี

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท
• การด�ำเนินการโครงการสะสมหุ้น
ส�ำหรับพนักงาน (Employee
Joint Investment Program:
EJIP) ระยะที่ 3 ปี 2560-2565
• การวิเคราะห์แผนพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน
• การเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ผู้น�ำ
• การอบรมให้ความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจ
• พัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงาน
ที่เป็นคนเก่งและคนดีอย่างต่อเนื่อง
• การให้ค�ำปรึกษาและด�ำเนินการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ปฏิบัติธรรม
• การน�ำหลักสิทธิมนุษยชน
เข้ามาประกอบเป็นแนวปฏิบัติ
ต่อพนักงาน
• การส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ด�ำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย
ในโรงงานพร้อมทั้งผลักดัน
การด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานที่ดี
• การปรับปรุงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (ALL Perform)
• การส�ำรวจความผูกพันประจ�ำปี • การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลัก
• การสื่อสารแนวทางและหลักปฏิบัติ
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
ทางด้านธรรมาภิบาล
ร้องเรียน
• การส่งเสริมความสามารถใน
และจริยธรรมธุรกิจ
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน การแข่งขันและการบริหารจัดการ • การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรม
ผ่าน Call Center
ธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจให้เพิ่มความ
- การส�ำรวจความพึงพอใจผ่านหน้า
สามารถในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ รายไตรมาส
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สโตร์พาร์ทเนอร์

ลูกค้า

50

รูปแบบและช่องทาง
ตัวอย่างของประเด็น
ตัวอย่างการตอบสนอง
การสร้างการมีส่วนร่วม
และความคาดหวัง
ของบริษัท
• วารสารและสิ่งพิมพ์ รายเดือน
• การประชาสัมพันธ์ และชี้แจง
• การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมูล
• การประชุม สัมมนา และกิจกรรม ข่าวสารและนโยบายของบริษัทฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ร่วม
• ความมั่นคงทางธุรกิจ ขยายธุรกิจ ตลาด
• งานประกาศนโยบาย และทิศทาง และด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่าง
• การพัฒนาความหลากหลาย
ของบริษัท Store Business
ต่อเนื่อง
ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
Partner
ของตลาด
• การบริหารจัดการต้นทุนสินค้า
และการด�ำเนินการ
• การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์
ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน
• การรับฟังความคิดเห็นผ่าน
• รายละเอียดและความถูกต้อง
• สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจ
ช่องทางต่าง ๆ
โครงการส่งเสริมการขาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
- ศูนย์บริการข้อมูลและรับข้อร้อง • คุณภาพและความปลอดภัย
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารการ
เรียนลูกค้า (Call Center)
• ฉลากผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการขาย
51,016 ครั้ง
และบริการที่ครบถ้วน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
• ระยะเวลาการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและ
5,390 ครั้ง
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
ความปลอดภัย และ คัดเลือก
• ส�ำรวจความคิดเห็น สัมภาษณ์
และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือก
ลูกค้า
สุขภาพ
• สื่อสารและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
โภชนาการและการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์
• ปรับปรุงช่องทาง กระบวนการ
ช�ำระค่าสินค้าและผลิต
• สร้างบรรยากาศภายในร้านที่ดี
มีความสุข สนุก
• น�ำสินค้าจากชุมชนมาจ�ำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่ค้าและผู้จัดหา

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

รูปแบบและช่องทาง
การสร้างการมีส่วนร่วม
• สัมภาษณ์หาความต้องการ
และความคาดหวังคู่ค้าธุรกิจด้าน
ความยั่งยืน
• การส�ำรวจความพึงพอใจคู่ค้า
ราย 2 ปี
• ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์
โทร 0-2826-7771
• เยี่ยมเยือนคู่ค้า พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
• โครงการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
• ตรวจประเมิน การให้ค�ำปรึกษา
และส่งเสริมศักยภาพ

ตัวอย่างของประเด็น
ตัวอย่างการตอบสนอง
และความคาดหวัง
ของบริษัท
• ประเด็นความยั่งยืนในห่วงโซ่
• ก�ำหนดนโยบายด้านการจัดหา
อุปทาน เช่น สิทธิมนุษยชน
อย่างยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติ
• ความสามารถในการส่งมอบ
ส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ พร้อมทั้งแต่งตั้ง
• การต่อรองและสัญญาที่เป็นธรรม คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า
• การส่งเสริมให้โอกาสส�ำหรับ
• ยึดมั่นความเสมอภาคและยุติธรรม
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย ต่อคู่ค้าทุกราย
• การปฏิบัติตามข้อตกลงและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสม
เป็นธรรม
• สือ่ สาร ท�ำความเข้าใจความคาดหวัง
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกับ
คู่ค้า รวมทั้งผนวกประเด็นทางด้าน
ความยัง่ ยืนในกระบวนการคัดเลือก
และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของคู่ค้า
• พัฒนาข้อก�ำหนดการตรวจประเมิน
คู่ค้า ตามนโยบายด้าน
การจัดหาอย่างยั่งยืนและแนว
ปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนักในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ส่งเสริมการควบคุมและปรับปรุง
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร
• ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐใน
โครงการสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจ
ของผู้ประกอบการรายย่อย
• บรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานกับ • ผลการด�ำเนินงานที่ดีและ
• ยกระดับและประสิทธิภาพ
นักวิเคราะห์ (Analysis Meeting) การเติบโตของธุรกิจ
การด�ำเนินงานตามหลัก
เป็นรายไตรมาส
• ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
ธรรมาภิบาล
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การให้ความเท่าเทียมกันของ
• งบการเงิน
ผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
• บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต
ลดความเสี่ยง และโปร่งใส
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ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

ชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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รูปแบบและช่องทาง
การสร้างการมีส่วนร่วม
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1)
• รายงานประจ�ำปี
• รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร
สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ
เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล
โทรสาร จดหมาย
• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• การเยี่ยมชมพื้นที่ร้านค้าโรงงาน
และคลังสินค้าของบริษัท
• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยรอบ
พื้นที่โรงงานประจ�ำปี
• เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนอย่างสม�่ำเสมอ
• โครงการสานสัมพันธ์ทางการศึกษา
• ช่องทางรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ
• ป้ายประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูล
• ภาพลักษณ์และการยอมรับ
จากสังคม

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท
• รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับ
จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อน�ำ
มากลั่นกรอง พิจารณาก�ำหนด
กลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
• ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการ
ระหว่างกันและป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างชัดเจน

• การพัฒนาชุมชน การสร้างคุณค่า
ร่วมระหว่างชุมชนและธุรกิจ
และการมีส่วนร่วมของสังคม
• การให้โอกาสทางการศึกษา
การส่งเสริมทักษะอาชีพที่ยั่งยืน
• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
• การพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและ
ช่องทางการขายของชุมชน
• การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
• การสนับสนุนผู้ผลิตขนาดย่อม
และขนาดกลาง

• การด�ำเนินการโครงการส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน
ในสังคมพร้อมทั้งจัดหาช่องทาง
การจ�ำหน่าย
• การด�ำเนินการโครงการการจัดการ
พลังงาน การจัดการของเสีย และ
ขยายผลร้านสะดวกซื้อประหยัด
พลังงานและนวัตกรรมต้นแบบ
• วางแผนการปรับปรุงระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
• ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และสภาพโดยรอบ
พื้นที่ด�ำเนินการให้กลมกลืนกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
• เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าจาก
ผู้ผลิตรายย่อยในชุมชน
• ให้ความรู้ผ่านการอบรมและดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการเพาะปลูก
รวมไปถึงการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี
• โครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
รับค�ำปรึกษาจากแพทย์
รับค�ำแนะน�ำเรื่องยาจากเภสัชกร

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

รูปแบบและช่องทาง
การสร้างการมีส่วนร่วม
• การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ
และความช่วยเหลือ ต่าง ๆ 61 ครั้ง
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่
หน่วยงาน ด้านประสานกิจการ
สัมพันธ์ (ปสส.) สนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือ ได้แก่
กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมและส�ำนักงานเขต
50 เขตในพื้นที่กทม.
• การร่วมแสดงความคิดเห็น และ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างเปิดเผย 20 ครั้ง
• การติดต่อประสานงานขอรับ
บริการภาครัฐ และการรับ
การตรวจเยี่ยมกิจการ
• รับฟังและสื่อสารแลกเปลี่ยน
องค์กรพัฒนา
มุมมองผ่านเวที การท�ำงานร่วมกัน
เอกชน และ
ผู้น�ำทางความคิด และการมีส่วนร่วมอื่น ๆ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง
• การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจใน
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้า

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท
• ศึกษาท�ำความเข้าใจ กฎหมายหรือ
ระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ กฎหมายที่มี
ความจ�ำเพาะกับพื้นที่หรือกฎหมาย
ท้องถิ่น พร้อมทั้งน�ำมาประยุกต์
บังคับใช้ในการประกอบธุรกิจ
ให้สอดคล้อง
• น�ำเสนอมุมมองผ่านสมาคม
การรวมกลุ่มทางการค้าต่าง ๆ
• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนการตรวจประเมิน
เบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนา
ความยั่งยืน

• การจัดการขยะพลาสติก
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน

• ท�ำความเข้าใจความคาดหวัง
และหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ด�ำเนินงาน และน�ำมาใช้ประกอบ
เป็นส่วนหนึง่ ในการก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
• การเปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี ผ่านสื่อสาธารณะ
• พิจารณาเข้าร่วมโครงการเพื่อ
ส่งเสริมความยั่งยืน
• พัฒนาโครงการในการให้ความรู้
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกับ
ชุมชน รวมถึงกลุ่มเกษตรกร
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สื่อมวลชน
และบล็อกเกอร์

เจ้าหนี้
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รูปแบบและช่องทาง
การสร้างการมีส่วนร่วม
• โครงการส่งเสริมผู้ผลิตสื่อประจ�ำปี
เช่น รางวัล Thailand Best Blog
Awards by CP ALL รางวัลข่าว
ดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลคนดี
ประเทศไทยสาขาสื่อมวลชนส่ง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสื่อมวลชน เช่น งานครบรอบ
กิจกรรม CSR
• การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูลแก่
สื่อมวลชน
• โครงการ Co Project With
Media เช่น ร่วมกับสื่อมวลชน
ช่วยเหลือชุมชนและสังคมใน
ห้วงเวลาทีเ่ กิดอุทกภัยในพืน้ ที่
ต่าง ๆ น�ำคณะสื่อมวลชน
ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ
อบรมธรรมะกับสื่อมวลชน
• การรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
• การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม
• การประชุม หารือร่วมเมื่อได้รับ
การร้องขอ สิ่งพิมพ์ จดหมาย
สื่อสารสนเทศ

ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง
• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
มีคุณธรรม จริยธรรม และทันต่อ
เหตุการณ์
• การส่งเสริม พัฒนา การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
• การส่งเสริมการศึกษาพัฒนา
เยาวชนผ่านสื่อ
• ตอกย�้ำให้เห็นการด�ำเนินนโยบาย
ด้าน CSV ของบริษัท
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
• การประชาสัมพันธ์และการท�ำ
กิจกรรมเพื่อสังคม
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
• การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
• การช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท
• ด�ำเนินโครงการส่งเสริมผู้รายงาน
และผู้ผลิตเนื้อหาหน้าใหม่
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• รณรงค์การคิด วิเคราะห์
เพื่อการใช้และรับชมสื่อ
อย่างสร้างสรรค์
• การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ทันต่อเหตุการณ์
• พัฒนาโครงการส่งเสริม
ทางด้านนวัตกรรมในรูปแบบเปิด
• การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย

• การปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไข • ในกรณีที่มีประเด็นไม่เป็นไปตามที่
ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเจ้าหนี้
ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้
โดยเคร่งครัด
(คู่ค้า) จะมีการเชิญประชุมให้ทาง
• การช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนด
เจ้าหนี้ได้แสดงความคิดเห็น
การรายงานสถานะทางการเงิน
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และ
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตรวจสอบได้
• หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ในส่วนของบริษัท ทางหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะมีการท�ำ
จดหมาย หรือ บันทึก แจ้งเจ้าหนี้
เพื่อที่จะได้เข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัท
• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข
ของสัญญา เบื้องต้นหน่วยงานต้น
สังกัดรับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ
ให้เป็นไปโดยเงื่อนไขสัญญา หากมี
ประเด็นที่อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยง

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รูปแบบและช่องทาง
การสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

เจ้าหนี้

เจ้าของสถานที่
ให้เช่า

• การส�ำรวจความผูกพันประจ�ำปี
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้อง
เรียน
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน
ผ่าน Call Center
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน
ทาง SMS

• การด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อ
เนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาล
• การประชาสัมพันธ์ และชี้แจง
ข่าวสารและนโยบายของบริษัทฯ

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท
เกิดขึ้น ซึ่งจะผลกระทบต่อภาพรวม
ของบริษัท จะมีฝ่ายกฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท
ช่วยก�ำกับดูแลให้
• ในการช�ำระเงินให้แก่เจ้าหนี้
ทางบัญชีจ่ายช�ำระตามงวด
ตามเครดิตเทอม เป็นไปตาม
เงื่อนไข ยึดหลักความถูกต้อง
โปร่งใส ตรงเวลา หากมีกรณี
ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีการ
ชี้แจงแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสื่อสารกับเจ้าหนี้โดยตรง
• การรายงานสถานะทางการเงินของ
บริษัทในส่วนของเจ้าหนี้ ทางบัญชี
มีการสอบทวนเจ้าหนี้ที่เกินก�ำหนด
ช�ำระทุกเดือน พร้อมมูลเหตุที่เกิน
ก�ำหนดช�ำระ และมีการส่งหนังสือ
ยืนยันยอดเจ้าหนี้ในระหว่างปี ซึ่งมี
การกระทบยอดรายการทีแ่ ตกต่างกัน
ประสานงานแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบ
และมีการเคลียร์ยอดระหว่างกัน
และมีการเปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
ผ่านรายงานประจ�ำปี ทุกไตรมาส
จะมีการตรวจสอบรายการเจ้าหน้าที่
คงค้างจากผู้สอบบัญชี และมีการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
• มีระบบดูแล ติดตาม แก้ปัญหา
ข้อร้องเรียน
• มีการสร้างความสัมพันธ์เป็นประจ�ำ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบ
ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
• มีการมอบความช่วยเหลือตาม
โอกาสต่าง ๆ เช่น งานศพ

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

ผสมส่วนเหมือน
ผสานส่วนต่าง
สร้างคนดีและเก่ง
ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว

องค์กรจะขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ ไกล บุคลากรในองค์กร
จะเก่งอย่างเดียวไม่ ได้ หากต้องเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสามารถ
พร้อมจะปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปได้ และที่สำ�คัญคือ
มีความรักองค์กรเป็นพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ ซีพี ออลล์
ถือเป็นนโยบายที่ต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง คือเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกกลุ่ม ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง
สร้างคนดีและเก่ง ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
ความท้าทาย

บนเงื่อนไขการแข่งขันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมค้าปลีกและจัดจ�ำหน่ายในปัจจุบัน ท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจมีการใช้
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดการทรัพยากรบุคคล นับว่าเป็นหนึ่งใน
ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จขององค์กรชัน้ น�ำทัว่ โลกในการขับเคลือ่ นธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ นอกจากนี้ บุคลากรเป็นทรัพยากรพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี ช่วยให้เกิดการ
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีก�ำลังใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กรต่อไป

ประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของ “คน” จึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้
ความสามารถผ่ า นระบบบริ ห ารจั ด การ
บุคลากรที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ท�ำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการท�ำงาน
และส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ
และเป็นคนดีมคี วามเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
การท� ำ งาน ซึ่ ง นอกจากบริ ษั ท จะได้ รั บ
ประโยชน์โดยมีบุคลากรที่มีความสามารถ
และผู ก พั น กั บ บริ ษั ท แล้ ว การพั ฒ นา
บุคลากรยังส่งผลให้สังคมมีประชากรที่มี
ความรู ้ ค วามสามารถอั น เป็ น การช่ ว ยยก
ระดับคุณภาพประชากรในสังคมขึ้นอีกด้วย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของเรื่องดังกล่าว จึงมีแผนยกระดับความ
สามารถและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ทุกระดับให้มคี วามเป็น “คนดี คนเก่ง” และ
จัดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจ
หลั ก ภายใต้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร
โดยคาดหวั ง ผลลั พ ธ์ ใ นการเสริ ม สร้ า ง
ความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก รและ
ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
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ความคืบหน้าปี

2561

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

>> จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์กร

เพื่อความยั่งยืน” ให้กับผู้น�ำ
>> ออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย ยุค 4.0
>> โปรแกรม On-boarding ส�ำหรับพนักงานใหม่
>> โครงการแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน
>> โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System)
>> โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
• จ�ำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
12.24 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี
• จ�ำนวนผู้น�ำผ่านการอบรมหลักสูตรความยั่งยืน
43,958 คน
• อันดับ 84 จาก 2,000 บริษัททั่วโลก
“นายจ้างที่ดีที่สุดจากทั่วโลก
(World’s best employers 2018)

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

เป้าหมายปี

ผลด�ำเนินงาน
เทียบเป้าหมาย

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและพนักงานผ่านการอบรม
พัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน

จ�ำนวนผู้น�ำและพนักงาน
ผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านความยั่งยืน (ร้อยละ)

2563

แนวทางในการด�ำเนินงาน

จากความมุ่งมั่นของบริษัท ในการยกระดับความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ บริษัทได้ระบุปัจจัย
ต่าง ๆ ที่น�ำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ได้ดังนี้
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กรรวมถึง นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
• กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
• กลุ่มความพร้อมหรือความสามารถที่บุคลากรจ�ำเป็นต้องมี
(Competency Set) อาทิ ความเป็นผู้น�ำ ทักษะที่จ�ำเป็น
ในการท�ำงาน และทักษะที่มีความจ�ำเป็นในอนาคต

ชวงเตร�ยมความพรอมกอน
บรรจุเปนพนักงาน
• ใหทุนการศึกษาในหลักสูตร
ที่ตรงกับความตองการ
• พัฒนาหลักสูตร และชองทาง
การเร�ยนรูที่ทันสมัยมุงเนน
การเร�ยนรูผานประสบการณจร�ง
โดยการลงมือปฏิบัติผสมผสาน
กับหลักว�ชาการ
• เตร�ยมความพรอมดานทักษะ
อาชีพ วัฒนธรรม และสังคม
การทำงาน

ปี 2560

ปี 2561

เป้าหมาย
ปี 2563

33

52

100

• ผลส� ำ รวจความพึ ง พอใจและความผู ก พั น ของพนั ก งาน
และลูกค้า
• ผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาพนักงาน
ด้วยปัจจัยดังกล่าวร่วมกับนโยบายด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน
ของบริ ษั ท ในการให้ โ อกาสกั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ เพื่ อ โอกาส
ของการพั ฒ นาและความก้ า วหน้ า บริ ษั ท จึ ง ได้ พั ฒ นากรอบ
การด�ำเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น ซึ่งสามารถ
จ�ำแนกได้ 3 ช่วงหลักได้แก่

พัฒนาศักยภาพ
พนักงานและวัดผล

รักษาความรูและตกผลึก
ประสบการณ ใหคงอยู

• CP ALL our way วางแผน
ระยะยาวสำหรับบร�ษัทสูความ
ยั่งยืน ในอีก 30 ป
• เคารพความแตกตางและความ
หลากหลาย สงเสร�มการทำงาน
รวมกันผานหลักการ “ผสมสวนเหมือน
ผสานสวนตาง” สรางความกลมเกลียว
ดุจดนตร�วงเดียวกัน หร�อ Harmony
• ใหความสำคัญกับงานทุกตำแหนง
ชื่นชมในผลงานและความสำเร�จ
และรับฟ�งทุกความคิดเห็น
ผานชองทางที่หลากหลาย
• มีโอกาสเติบโตในการทำงาน
ใหเวทีในการแสดงผลงาน
• ประเมิน ใหคำแนะนำและทิศทาง
ที่ชัดเจนในการทำงานพรอมทั้ง
ชวยพัฒนาทักษะ
• โปรแกรมสรางและพัฒนาผูนำ
รุนใหม อาทิ โครงการ CP ALL
Young Challenger

• สวัสดิการดี สุขภาพชีว�ตดี
• สงเสร�มคนเกง และคนดีใหอยูกับ
องคกรในระยะยาว
• สรางบรรยากาศการทำงานเปนทีม
และประสานความพรอมระหวาง
หนวยงาน
• เปดโอกาสและสงเสร�มใหพนักงาน
ลงทุนและประกอบธุรกิจรวมกับ
บร�ษัท
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

บริษัทมีการด�ำเนินงานภายใต้กรอบการด�ำเนินงานดังกล่าว
โดยให้โอกาสบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาความรู้
ทั ก ษะ รวมถึ ง โอกาสในความก้ า วหน้ า ของอาชี พ บนพื้ น ฐาน
ที่ เ ท่ า เที ย มกั น โดยก� ำ หนดหลั ก สู ต รมาตรฐานของทั้ ง 3 สาย
การท�ำงาน คือ สายร้านสาขา สายส�ำนักงาน และสายกระจายสินค้า
โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบุคลากร
ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับ
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บริหาร โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ถูกก�ำหนดไว้ในแผนการพัฒนา
บุ ค ลากรประจ� ำ ปี เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมตามระดับต�ำแหน่ง รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะที่จ�ำเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ โดยใช้แนวทาง Competency
Based
นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคนดี และคนเก่ง โดยดูแล
และพั ฒ นาพนั ก งานตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น เข้ า ท� ำ งานด้ ว ยโปรแกรม
On-boarding ส�ำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมุ่งส่งเสริม
บรรยากาศในการเพิ่ ม ผลิ ตภาพ ผ่ า นโครงการ Productivity
Improvement (PI) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเสนอ
ความคิดเห็นและใช้ศักยภาพในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
และคิ ด ค้ น พั ฒ นานวั ต กรรมแก่ อ งค์ ก ร มี ก ารให้ ค วามรู ้ ด ้ า น
การปรั บ ปรุ ง งานแก่ พ นั ก งาน และจั ด กิ จ กรรมการประกวด
ผลงานการปรั บ ปรุ ง ที่ ย อดเยี่ ย ม เพื่ อ กระตุ ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปลูกฝังรากฐานคุณธรรม
จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาและ
ยกระดับจิตใจ (Spiritual Development) เพื่อให้เกิดความสุข
ในการท�ำงานและเกิดความสมดุลในชีวิต

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น

โครงการเด่น
โครงการ CP ALL Young Challenger ส�ำหรับพนักงานรุ่นใหม่ (GEN Y)
ที่มาของโครงการ :
บริษัทได้มีนโยบายในการผลักดันองค์กรเข้าสู่ยุคสมัยแห่งนวัตกรรมทางความคิดและเทคโนโลยีสู่การเป็น CP ALL 4.0 จึงท�ำการ
จัดโครงการ CP ALL Young Challenger เพื่อพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ให้มีความกล้าคิด กล้าท�ำในสิ่งใหม่ให้กับองค์กร เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบาย CP ALL 4.0 และนโยบาย Our Way โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่สมัครใจในการพัฒนาตนเอง ได้แสดงความสามารถผ่าน
การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง (Learning Experience) และยังเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะในการเป็นผู้น�ำในยุคดิจิทัลอีกด้วย

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียChallenger
ดโครงการ
CP ALL Young
2018
CP ALL Young Challenger 2018

ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
• ออกแบบโปรแกรม
• ประชาสัมพันธโครงการ
• รับสมัคร
• คัดเลือกเปาหมาย
• Manager Contract &
Assessment

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

• การนำเสนอโครงการตนแบบ
Presentation / Reflection &
Closing

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

ผลการด�ำเนินงาน :
ผลการด�ำเนินงานจากโครงการนี้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 115 คน จากการจัดกิจกรรม 3 รุ่น นอกจากนี้บริษัท
ยังได้ตดิ ตามและส�ำรวจพฤติกรรมของพนักงานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วพบว่ามีพฤติกรรมมีการพัฒนาขึน้ ตาม Future Competency
และนโยบาย Our way ของบริษัท
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

โครงการ CM Champion ส�ำหรับพนักงานในหน่วยงาน CAF-M
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับในการก่อสร้างและปรับปรุงร้าน
ที่มาของโครงการ :
จากการก่ อ สร้ า งร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ในการขยายสาขา
และการปรับปรุงร้าน บริษัทได้พบปัญหาจากการปฏิบัติหน้างาน
ซึ่ ง เกิ ด จากเรื่ อ งของความเชี่ ย วชาญของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและส่ ง ผล
กระทบถึงคุณภาพและมาตรฐานของสิ่งก่อสร้างภายในร้าน บริษัท
จึงจัดตั้งโครงการ CM Champion เพื่อยกระดับความสามารถ
ของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการก่อสร้างร้าน
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ร้านที่มีมาตรฐานและการก่อสร้างส�ำเร็จ
ตามเวลาและภายในต้นทุนที่ก�ำหนด

การด�ำเนินงาน :
จั ด ให้ มี Training Roadmap เพื่ อ พั ฒ นาพนั ก งานตาม
กระบวนการก่อสร้างร้าน โดยมีการให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริงใน
การท�ำโครงการที่ได้รับมอบหมาย และมีการประเมินผลการท�ำ
โครงการ รวมถึงการสอบข้อเขียน และประเมินพฤติกรรม ทัศนคติ
จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับการรับรองเป็น
CM Champion

ผลการด�ำเนินงาน :

70 คน

36 คน

ได้เข้าสู่กระบวนการของโครงการ CM
Champion

ได้รับการรับรองเป็น CM Champion
โดยเป้าหมายผู้ผ่านการรับรองสะสม
ในปี 2562 เท่ากับ 65 คน

โครงการพัฒนาผู้น�ำบริการ
ส�ำหรับผู้จัดการร้านสาขา
ที่มาของโครงการ :
การบริการคือปัจจัยส�ำคัญที่สามารถท�ำให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ บริษทั จ�ำเป็นต้องค้นหาและพัฒนาการบริการทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะ (Signature Service) บริษัทจึงจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้น�ำ
บริการ (Service Leader Program) เพื่อพัฒนาพนักงานระดับ
ผู้จัดการร้านขึ้นไป เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดการบริการที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท และน�ำไปประยุกต์ในการสร้างทีม
บริการภายในร้าน นอกจากนีพ้ นักงานจะได้รบั โอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านและเพิม่
ความมั่นใจในการบริการลูกค้า
ผลการด�ำเนินงาน :

การด�ำเนินงาน :
การด�ำเนินโครงการเริ่มต้นจากการคัดเลือกผู้จัดการร้านใน
แต่ละเขตเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร พัฒนาผูน้ ำ� การบริการ (Service
Leader Academy) และมอบหมายให้ผู้จัดการร้านท�ำโครงการ
ปรับปรุงพัฒนาบริการทีร่ า้ นของตนซึง่ เป็นการเรียนรูผ้ า่ นการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Action Learning) โดยท�ำการวัดคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะ Service Leader รายบุคคล นอกจากนีภ้ ายในโครงการ
ยังมีการส่งเสริมผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่นระดับภาค

ผู้จัดการร้านเข้าร่วมโครงการในปี 2561 เป็นไปตามแผนจ�ำนวน 890 คน
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จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน

จากแผนการรักษาความรู้และตกผลึกประสบการณ์ให้คงอยู่ ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท
ได้เห็นความส�ำคัญของพนักงานที่ได้ทุ่มเทก�ำลัง และมีความจงรักภักดีกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้พัฒนาแผนการหลังการ
เกษียณอายุให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามนโยบาย โดยได้ให้ผลประโยชน์ทางด้านการเงินและค่ารักษาพยาบาล จัดตั้งชมรมผู้เกษียณ
อายุ รวมทั้งมีทางเลือกให้กับพนักงานได้สามารถเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือได้รับการว่าจ้างต่อในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทได้
ซึ่งใน 3 ปีล่าสุดมีผู้เกษียณอายุเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 2 ราย และได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาจ�ำนวน 8 ราย
จากแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ บริษัทมีการด�ำเนินงาน
กับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปี 2561 ดังนี้

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมงตอคนตอป)

ผูบร�หารระดับสูง

ผูบร�หาร

88.67
20.50

ผูบร�หารระดับตน

65.28
57.13

42.40
42.08

เจาหนาที่

25.55
23.78

ชั่วโมงเฉลี่ย

26.57
24.37

เมือ่ ผนวกเข้ากับการด�ำเนินงานโปรแกรมสร้างความผูกพันกับบุคลากรอืน่ ๆ ท�ำให้ผลส�ำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
ปี 2561 เป็นร้อยละ 82 ซึ่งบรรลุเป้าหมายประจ�ำปีที่บริษัทตั้งไว้ที่ร้อยละ 62 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนดังนี้

ผลสำรวจความผูกพันและความพ�งพอใจของพนักงาน
100
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0

73
54

73
54

73
54

8274

รอยละของพนักงานที่มีความผูกพัน
ความครอบคลุม (รอยละของพนักงานทั้งหมด)

2558

2559

2560

2561

โดยการส�ำรวจเป็นงานวิจยั เชิงปริมาณ ท�ำการส�ำรวจแบบ online โดยพนักงานเป็นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึง่ การด�ำเนินงาน
ที่ส่งผลให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้แก่ ศูนย์ HR Business Partner ร่วมกับคณะกรรมการบุคคลของแต่ละสายงานในการขับเคลื่อนโดยการส่ง
ตัวแทนจากแต่ละสายงานมาเป็นคณะท�ำงานร่วมกันผลักดันให้เกิดบรรยากาศ การสื่อสาร โดยมีโครงการที่เป็น Key Improvement
Topics ทั้งหมด 3 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา โดยน�ำระบบ Key Success Factors มาใช้ ท�ำให้หัวหน้างานสามารถบริหารงานแบบภาพรวม
และมีการสือ่ สาร รวมถึงสร้างบรรยากาศทีด่ รี ะหว่างหัวหน้างาน และทีมงาน ซึง่ ในปัจจุบนั พนักงานทีไ่ ด้รบั การประเมินผลงานและทบทวน
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพมีความคืบหน้าดังนี้
ประเภทของการประเมิน
Performance Management System
All perform

พนักงานที่ ได้รับการประเมินผลงานและทบทวน
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากพนักงานทั้งหมด
ร้อยละ 97 (55,423 คนต่อพนักงานทั้งหมด)
ร้อยละ 3 (1,705 คนต่อพนักงานทั้งหมด)
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2. โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้มกี ารให้ความรูเ้ รือ่ ง Career Conversation กับหัวหน้างาน เพือ่ ให้หวั หน้างาน
มีโอกาสพูดคุยและวางแผนกับลูกน้องในทิศทางความก้าวหน้า ทีส่ ามารถเติบโตได้ทงั้ แนวดิง่ และแนวข้าง หลังจากนัน้ จึงได้มกี ารร่างนโยบาย
การหมุนเวียนเรียนรู้งาน และสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการบุคคลสายงานนั้น ๆ โดยมีแนวทางการด�ำเนินการ Career
Policy ก�ำหนดให้มี Career Matrix โดยใช้หลักการ 4 สี เพื่อให้เกิด Job Mobilization (ตามภาพประกอบ)

สี

		
		

ความหมาย

สมรรถนะ
ศักยภาพ

เครื่องมือ
ประเมินอื่นๆ
เช่น
การสัมภาษณ์

ประสบการณ์

Movable Within Family
หมุนเวียนเรียนรู้งานภายใน
Job Family/Sub Job Family
ที่สังกัดอยู่โดยตรง



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





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







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







การรับรองคุณวุฒิ



3. โครงการระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย โดยมีการพัฒนาความรู้และทักษะ Performance Feedback กับหัวหน้างาน
ในเรื่อง Positive Feedback และ Constructive Feedback เพื่อใช้ในการสร้างบรรยากาศระหว่างหัวหน้างาน กับทีมงาน หลังจากนั้น
แต่ละสายงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างบรรยากาศทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน
นอกจากโครงการหลักแล้ว บริษัทยังมอบอ�ำนาจให้กับแต่ละสายงาน เพื่อจัดตั้งคณะท�ำงานย่อยภายในสายงาน เพื่อเปิดโอกาส
และสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงานในการคิดและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพัน ทั้งนี้ตัวอย่างโครงการของแต่ละสายงานที่มี
การด�ำเนินการในปี 2561 เช่น โครงการ Fun with the Gang โครงการอิ่มยกแก๊งค์แท็งค์ยกก๊วน และโครงการ Mer Hey Day เป็นต้น
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า องค์กรใด เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตดี มีการเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพ
และมีความรักองค์กรดั่งบ้านของเขาเอง องค์กรนั้นย่อมมีพลังขับเคลื่อนสู่ความส�ำเร็จในระดับสูงอย่างแน่นอน
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

จิตใฝ่ใช่เพียงฝัน สร้างสรรค์สงั คมแกร่ง
ครอบครัวเข้มแข็ง กินอิม่ นอนอุน่ ละมุนรัก

นวัตกรรมสร้างปัญญา
เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมกินดี อยู่ดี
เริ่มต้นจากการรณรงค์สานใยรักในครอบครัวให้เข้มแข็ง
เคียงคู่ ไปกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และแบ่งปัน
ประสบการณ์ความรู้ให้กับเกษตรกรต้นน้ำ� วิสาหกิจท้องถิ่น
เอสเอ็มอีทั่วไทย ให้มีโอกาสพัฒนาและเติบโตบนเส้นทาง
ของตนเอง พร้อมขยายอ้อมแขนอุ้มชูผู้ด้อยโอกาสให้รู้สึก
มีคุณค่า ร่วมแรงยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าทำ�งาน

คัดสรรอาหารปลอดภัย
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

แบ่งปันโอกาส
สรรค์สร้างคุณค่าสังคม
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นวัตกรรมสร้างปัญญา
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

เป็นที่ประจักษ์ว่า “นวัตกรรม” มีพลังเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น
ซีพี ออลล์ ทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งให้กับการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์
ด้วยความเชื่อมั่นที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้คนยุคใหม่ให้สะดวกสบาย
ทันยุคทันสมัยมากขึ้น
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

สแกนคิวอารโคดนี้ เพ�่อรับขาวสารและขอมูล
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในหัวขอนี้เพ�่มเติม หร�อที่

www.cpall.co.th/skoehgonwo,/kwp
fkfp/owjgoejfobjeugofnwi496840
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นวัตกรรมสร้างปัญญา เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
ความท้าทาย

ประโยชน์ต่อสังคม
หนึ่งในหัวใจหลักที่ชว่ ยให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สิ่งแวดล้อมและองค์กร

เวลาคือ การพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอขององค์กร บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม ทีค่ รอบคลุมทุกด้านของการด�ำเนินงานให้เกิดขึน้ ตลอด
เวลา ทั้งในด้านการก�ำกับกิจการ สิ่งแวดล้อมและสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
ของบริษทั เพือ่ ให้องค์กรมีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตได้อย่างมัน่ คง สามารถเพิม่ มูลค่า
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมให้กับประเทศ

ความคืบหน้าปี

2561

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

บริ ษัท มุ ่ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้กับประเทศ
สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ไม่เพียงแต่
มุ่งหวังในการอยู่รอดในการด�ำเนินธุรกิจ
แต่ยังคาดหวังผลการเติบโตทางมูลค่า และ
สร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบ
เชิงลบที่ก่อให้เกิดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย

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

เป้าหมายปี

2563

30 ล้านบาท

เพิ่มมูลค่านวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ
และกระบวนการ
ร้อยละ
เทียบกับปีฐาน 2559

ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

50

4,506 ล้านบาท

มูลค่านวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ บริการ
และการปรับปรุงกระบวนการ
ผลด�ำเนินงานเทียบเป้าหมาย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

มูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ
และกระบวนการ (ล้านบาทต่อปี)

4,547

4,642

4,506

มูลค่านวัตกรรมสะสมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ
และกระบวนการ (ล้านบาท)

N/A

9,189

13,695
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6,821
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จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินงาน

บริษัทได้ผลักดันการสร้างนวัตกรรมให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต โดยได้
ก�ำหนดกรอบและแนวทางการด�ำเนินงาน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพ

กรอบและแนวทางการจัดการนวัตกรรมของ ซีพี ออลล์

ENDS

ผลลัพธที่องคกรตองการ

สินคาใหมและบร�การใหม
ที่ประสบความสำเร็จ

สรางรายไดและผลกำไรเติบโต

ราคาหุน

มูลคาตราสินคาของบร�ษัท

การคนพบ

การทดลองและความพยายาม

ว�ธีการใหมในธุรกิจ

ขยายผล

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

WAYS
ว�ธีการคนพบ

องคความรู ใหม

MEANS
ทรัพยากรที่สนับสนุน
การทำงาน

การแบงปนความรู
ผูนำนวัตกรรม

โครงการนวัตกรรมแบบเปด
• 7 Innovation Awards

โครงการนวัตกรรมภายใน

• President Award
• นวัตกรรมปลาฝูงใหญ
• Approval Process Excellence
Awards

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

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

โครงการปรับปรุงงาน
• Ant Mission

งานพัฒการจันาว�
ทยาศาสตรเทคโนโลยี
แกละนวั
กรรม
การจัดการทรัพยสินสำนั
ทางปญกญา
ดการกระบวนการ
การเร�ยนรูแ ละการฝ
อบรมบุคต
ลากร
(Science Technology and Innovation Development Office: STIDO)

วัฒนธรรมนวัตกรรม
การสรางบรรยากาศใหเกิดนวัตกรรม
บุคลากรที่มีนวัตกรรม
การดำเนินงาน
บร�
ษ
ท
ั
ได
จ
ด
ั
ตั
ง
้
สำนั
ก
งานพั
ฒ
นาว�
ท
ยาศาสตร
เ
ทคโนโลยี
แ
ละนวั
ต
กรรม
การจัดการความรู
แ ละองคประกอบแหงการเร�ยนรู
(Science Technology and Innovation Development Office : STIDO)

เพ�่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยี นำไปสูการขยายผลตอยอดไปสูนวัตกรรมของสินคาและบร�การรวมถึง

บสนุนการดำเนินงานภายในบร�ษัท เชน การว�จัยและการพัฒนา คิดคน ถายทอด และติดตามความเปนไปไดของเทคโนโลยีทั้งในและตางประเทศ
บริษัทได้จัดตั้งส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตสนัซึกรรม
่งในป พ.ศ.2561 บร�ษัทมีการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีไปแลวกวา30 ลานบาท โดยการดำเนินงานของ STIDO ประกอบไปดวยศูนยเทคโนโลยี
จำนวน
ศูนย ดังแสดงในภาพ
(Science Technology and Innovation Development Office: 7STIDO)
เพื่อก�ำกับดูแลและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี น�ำไปสูก่ ารขยายผลต่อยอดไปสูน่ วัตกรรมของสินค้าและ
ศูนยบร�หารจัดการ
ศูนยเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
บริการ รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินงานภายในบริษัท เช่น การวิจัย
การพานิชย
การศึกษา
และพัฒนา คิดค้น ถ่ายทอด และติดตามความเป็นไปของเทคโนโลยี
ประสงคเชิทั้งงในและต่
กลยุางประเทศ
ทธ เพ�ซึ่ง่อในปียกระดั
ศูนยเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยี
2561 บริบ
ษัทมีการลงทุนด้านการ
ชีวภาพ
ดิจ�ทัล
หุนยนต
เนินงานในภาพรวมทั
สวโดยการด�
น ำเนินงานของ
พัฒนาเทคโนโลยีไปแล้ว้งกว่หมด
า 30 ล้า6
นบาท
ศูนยเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยี
STIDO ประกอบไปด้วยศูนย์เทคโนโลยีจ�ำนวน 7 ศูนย์ ดังภาพ
กอสราง
โลจ�สติกส

หนวยงานเทคโนโลยี
ามปลอดภัยใหกับ
มีเปาหมายหลัก 3 ขอ
นักงานถึงความเสี่ยง
จทำใหเกิดขอขัดของ
การลดระยะเวลาใน
ปกติของระบบ
ดระยะเวลาในการแก
ลยีสารสนเทศ หนวย
ารพัฒนาศูนย
ว�เคราะหเพ�่อพัฒนา
งๆ รวมถึงในดาน
บดูแล หนวยงาน
ประสงคเชิงกลยุทธ
ภาพรวมทั้งหมด

Food
Business IT
Platform

Speed IT
Services
O2O IT
Platform

Food
AI IT
Bussiness IT
Platform
Platform
Automation
IT Platform

นอกจากนี้บริษัทยังมีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ดูแลระบบความปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
เป้าหมายหลัก 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้กับพนักงาน
ถึงความเสี่ยงต่าง ๆ จากภายนอกองค์กรที่อาจท�ำให้เกิดข้อขัดข้อง
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การลดระยะเวลาในการรับรู้
และตรวจสอบความผิ ด ปกติ ข องระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการลดระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการพัฒนาศูนย์
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงาน
และนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับ
ดูแล หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 6 ส่วนดังแสดง
ในภาพ
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นอกจากนวัตกรรมส�ำหรับสินค้าและการด�ำเนินงานภายในแล้ว
หน่ ว ยงานทั้ ง สองยั ง มี ส ่ ว นในการสนั บ สนุ น การค้ า ออนไลน์
(E-Commerce) ซึ่งเป็นอีกช่องทางการกระจายสินค้าและการ
ด�ำเนินงานหลักของบริษทั 24 Shopping และหน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังน�ำ Internet of Things ใช้ชว่ ยในการปรับปรุงระบบ

การท�ำงานเพือ่ เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างแท้จริง โดยสามารถช่วยส่งเสริม
คุณค่าทางสังคม ลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการท�ำงาน ลดของเสีย
ที่ เ กิ ด จากความเสี ย หายของอุ ป กรณ์ รวมทั้ ง ช่ ว ยให้ พ นั ก งาน
ของบริษัทสามารถท�ำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการเด่น
การพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ (E – Commerce Shopping Platform)

หนึ่งในผลงานของทั้งสองหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัว
ของการค้าแบบออนไลน์ มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบของแพลตฟอร์ม www.shopat24.com ซึ่งมีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ จากการเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาการบริการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น มีช่องทาง
การช�ำระเงินที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง รวมทั้งมีระบบการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย โดยลูกค้าสามารถเลือกไปรับสินค้าที่ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ที่นัดหมายหรือให้มีการจัดส่งสินค้าไปที่บ้าน มีการส่งข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ นอกจากนี้สินค้าที่บริษัทได้น�ำมา
จ�ำหน่ายยังมาจากแหล่งทีม่ คี วามหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นสินค้าทัว่ ไป สินค้าตราบริษทั สินค้าจากกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
สินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เมล่อน เป็นต้น นอกเหนือจากรายละเอียดทางด้านนวัตกรรมของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์
แล้ว ยังมีการด�ำเนินงานทีส่ ง่ เสริมคุณค่าทางสังคมอีกด้วย ทัง้ นีผ้ อู้ า่ นสามารถติดตามรายละเอียดทางด้านคุณค่าทางสังคมได้ในบทดังกล่าว
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการ Internet of Things

เป็ น โครงการที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ในปี 2561 เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล
และวิเคราะห์การท�ำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้านสาขา เช่น
ระบบการขนส่งที่หลากหลาย
เครือ่ งท�ำความเย็น เพื่อช่วยในการบ�ำรุงรักษา โดยระบบจะท�ำการ
ดูแลตรวจวัดอุปกรณ์ตลอดเวลา พร้อมทั้งค�ำนวณและแจ้งเตือน
ให้ท�ำการบ�ำรุงรักษา เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ การแจ้งเตือนจะช่วย
ช่องทางการช�ำระเงินที่สะดวก
ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร เป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ และยังช่วย
และหลากหลาย
ป้องกันการเกิดขยะอาหารที่อาจเน่าเสียที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ
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โครงการเพื่อการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม

ส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานของบริษัทที่เป็นการขับเคลื่อน
ทางด้านนวัตกรรม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
คือการจัดตั้งโครงการประกวดทางด้านนวัตกรรมจากบุคลากร
ภายในองค์กรและนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอก
องค์กร ซึ่งโครงการต่าง ๆ ได้เริ่มมีจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2542
จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างของงานประกวดภายใน ได้แก่
• โครงการเพรสซิ เ ดนท์ อะวอร์ ด (President Award)
เป็นโครงการที่เน้นการคิดค้นนวัตกรรมภายในของกิจการ
ย่อยในกลุม่ ซีพี ออลล์ เพือ่ ค้นหาสินค้า บริการ กระบวนการ
ใหม่ ๆ โดยอาศัยความหลากหลายของธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์
ของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
• โครงการปลาฝู ง ใหญ่ (Big Fish) เป็ น โครงการซึ่ ง เน้ น
การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมที่ ม าจากร้ า นสาขาของร้ า น
เซเว่นอีเลฟเว่นซึง่ มีกระจายอยูท่ วั่ ประเทศและต้องให้บริการ
กับลูกค้าจ�ำนวนมากในแต่ละวัน โดยเน้นการท�ำงานแบบ
Cross Functional ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ซีพี ออลล์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการสรรหาสินค้าและบริการ
• โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ (Process
Excellence Award) เป็นโครงการที่ให้ความส�ำคัญในการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการอนุ มั ติ แ ละการ
ตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานที่ ร วดเร็ ว และมี คุ ณ ภาพ
(Speed and Quality) โดยน�ำระบบ IT เข้ามาช่วยท�ำให้
การท� ำ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบโจทย์ ทุ ก ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวโยง และช่วยให้พนักงานมีความสุข
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ส�ำหรับโครงการประกวดที่เป็นนวัตกรรมแบบเปิดได้แก่
• โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation
Awards” ที่ได้มอบให้กับนวัตกรรมของสินค้า (Product
Innovation) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)
และการสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model
Innovation) ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม และเปิด
โอกาสให้ ผู ้ ช นะการประกวดได้ ร ่ ว มต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ
กับบริษัท โดยในปี 2561 ได้มีการประกาศรางวัลในงาน
Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ซึ่งเป็นงานที่จัด
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
อีก 10 องค์กร ซึ่งได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) ส� ำ นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย (Thai-BISPA) หอการค้ า ไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

อีกหนึ่งการด�ำเนินงานที่มีส่วนในการส่งเสริมการด�ำเนินงาน โครงการ EAT Well ได้รับรางวัล TMA Awards
ด้านนวัตกรรมโดยบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด คือโครงการพัฒนาส่งเสริม ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
บุคลากรด้านนวัตกรรมซึ่งแบ่งการด�ำเนินงานได้เป็น 2 ส่วนหลัก
คือการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการทักษะของแต่ละกลุ่ม
และการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้วยการให้รางวัล
ตามการเลื่อนขั้นและคะแนนสะสมของนวัตกรที่ได้รับหากชนะ
การประกวดระดับต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมของตนเอง ปัจจุบันมี
นวัตกรจากโครงการทั้งหมด 65 ราย และมีโครงการนวัตกรรม
ที่น�ำมาใช้ด�ำเนินงานในบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด เช่น โครงการระบบ
การเบิกสินค้าออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการท�ำงานและลดการขาดส่งสินค้า และโครงการชั่งเร็ว จ่ายไว
ที่ช่วยลดขั้นตอน เวลา และความผิดพลาดในการท�ำงาน เป็นต้น

6,821

ผลการด� ำ เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมต่ า ง ๆ สามารถ
ค�ำนวณเป็นมูลค่าเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน ซึ่งในปี 2561
มีผลการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมที่แสดงเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
ดังนี้
ลานบาท
นวัตกรรมแบบปด
นวัตกรรมแบบเปด
7,000

เปาหมาย

6,000
5,000
4,000
3,776

TMA Awards

1,370

866.46

3,166

1,381

2,866

1,236

3,136

จากการด�ำเนินงานด้านการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ท�ำให้บริษทั ได้รบั รางวัลจาก Thailand Management
Association ทั้งในด้านนวัตกรรมและด้านผลิตภัณฑ์และบริการดี
2,000
โดยในด้านนวัตกรรมบริษัทได้รับรางวัลจากโครงการ CP ALL’s
Innovation Awards ซึง่ เป็นโครงการทีม่ าจาก CP ALL Innovation
1,000
Model โดยการจัดการแข่งขันนวัตกรรมทั้งในรูปแบบปิดและเปิด
และมอบรางวัลรวมทัง้ เงินรางวัลให้กบั โครงการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ส่วนรางวัลในด้านผลิตภัณฑ์และบริการได้รับรางวัลจากการสินค้า
0
2561
2558
2559
2560
2563
ที่มีความสะอาด สด ที่มีความพร้อมในการรับประทาน และมี
* นวัตกรรมแบบปิดรวบรวมและประเมินมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร จากโครงการการ จุดเด่นจากโครงการ Eat Well ที่เป็นการจัดรวบรวมอาหารที่มี
ประกวดนวัตกรรมปลาฝูงใหญ่ President Award และ Process Excellence
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง ไว้ ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามสะดวกในการ
Award
** นวัตกรรมแบบเปิดรวบรวมและประเมินมูลค่าทางการค้าขายทีเ่ กิดขึน้ กับระบบ เลือกซื้อ
3,000

เศรษฐกิจของประเทศจากโครงการการประกวดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

มากกว่ามูลค่าธุรกิจที่เพิ่มขึ้น คือ มูลค่าเชิงเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าทำ�งาน

บุคลากรในองค์กรเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
สถานที่ทำ�งานเปรียบดังบ้านหลังที่สอง
ซีพี ออลล์ จึงมุ่งจัดการดูแลอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานอย่างรอบด้าน เพื่อทุกคนปลอดภัย
และมีความสุขในบ้านหลังที่สองของพวกเขา

74

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าท�ำงาน
“หลัก 3 ประโยชน์” ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน และต่อองค์กร
คือหลักการท�ำงานที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)
ให้ความส�ำคัญและยึดมั่นเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด
รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของพนักงานและครอบคลุมถึงผู้รับเหมา โดยถือเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินงานทุกกิจกรรม
ประโยชน์ต่อสังคม
บริษทั เป็นกิจการทีด่ ำ� เนินงานได้ดว้ ยก�ำลังคนเป็นหลัก โดยมีเครือ่ งจักรและเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและองค์กร

ความท้าทาย

การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ต่าง ๆ สนับสนุน และมีกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ต้อง
พึ่งพาก�ำลังคนเป็นหลักนี้ ท�ำให้ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกท่าน และการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
รวมถึ ง ผู ้ รั บ เหมาเป็ น ความท้ า ทายของบริ ษั ท เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะด� ำ เนิ น มาตรการด้ า น มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร
และครอบครัว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสังคม
ความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
และสิง่ แวดล้อมด้วยการลดการใช้ทรัพยากร
ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด นอกจากนี้
หากบริ ษั ท มี ก ารจั ด การอาชี ว อนามั ย
ความคืบหน้าปี >> ปรับปรุงโครงสร้างคณะท�ำงาน
ความปลอดภัยและการสร้างเสริมคุณภาพ
>> ยกระดับระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ชี วิ ต ที่ ดี จะส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วาม
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พึ ง พอใจและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001
ของบริษัทในระยะยาว
>> โครงการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย
>> กิจกรรม Safety Patrol และ Safety Audit
>> โครงการน�ำร่องเพิ่มความยืดหยุ่นในการท�ำงาน
เป้าหมายปี
(Flexible Time)
>> โครงการเพื่อการจัดการภาวะความเครียด
และการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน
บุคลากรของบริษัทต้องได้รับ

2561

2563

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561
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•

49 สถานประกอบการได้รับรางวัลต้นแบบดีเด่น

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

ความคุ้มครองดูแล
ด้านอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เทียบเท่าระดับสากล
ภายในปี 2563

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

มาตรการการจัดการ

เนื่ อ งจากบริ ษั ท เป็ น องค์ ก รขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
หลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานรวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องประสบความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิผล
บริษัทจึงบูรณาการแนวทางการจัดการและแนวปฏิบัติที่เทียบเท่า
ระดับสากลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดี รวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด้วยความเท่าเทียม ผนวกเข้ากับการด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนดกิจกรรม
แผนงาน ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ บริบทและความเสี่ยง
ของธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภทอย่ า งจ� ำ เพาะเจาะจง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การสร้างเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ มุ ม มอง ความตระหนั ก ด้ า น
ความปลอดภัย และการจั ดการสภาพแวดล้อมในการท�ำ งานที่ ดี
อย่างต่อเนื่อง

กรอบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
บร�
ษ
ท
ั
ซี
พ
� ออลล จำกัด (มหาชน)
และบร�
ษัทยอยย
กรอบนโยบายความปลอดภั
ย อาชี
วอนามั

และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

เคารพสิทธ�มนุษยชนที่พ�งไดรับ
สรางคุณภาพชีว�ตที่ดีตอ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ใสใจดูแลจัด
สภาพแวดลอม
ในการทำงาน
ใหมีความปลอดภัย

ดำเนินการปรับปรุง
อยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับ
มาตรฐาน
การรายงานใน
ระดับสากล

ยึดมั่นในการดำเนินงาน
ที่เปนเลิศ

บูรณาการความรวมมืิอในการ
ดำเนินงานทั้งภายในภายนอก
เพ�่อปองกันอุบัติเหตุและโรค
จากการทำงาน

ดำเนินการ
ตามมาตรฐาน
ที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล

สื บ เนื่ อ งจากนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานที่ บ ริ ษั ท ได้ ป ระกาศไว้ ใ นปี 2560
ซึ่งมีการก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินการและส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานดังภาพ กระบวนการบริหารเพื่อประเด็นส�ำคัญนี้ได้รับ
การติดตามดูแลรวมทั้งก่อให้เกิดกิจกรรมที่มีการด�ำเนินการ ในปี
2561 บริ ษั ท ยั ง คงน� ำ แนวทางการด� ำ เนิ น การตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
หรื อ Safety Health Environmental Standard (SHE
Standard) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2560 มาประยุกต์ใช้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทเล็งเห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการและคณะท�ำงาน
ในปีทผี่ า่ นมา ยังมีศกั ยภาพในการพัฒนาเพือ่ ให้เข้ากับการด�ำเนินงาน
ที่มีความหลากหลายของบริษัท

แนวทางการด�ำเนินงาน
ที่สอดคล้องแนวปฏิบัติสากล
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทบทวน
และปรับปรุง
เพ�่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

ขับเคลื่อนผานนโยบาย

แนวทาง
การดำเนินงาน
ที่สอดคลอง
แนวปฏิบัติสากล
เพ�่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
ติดตามผล

ปฏิบัติตามกฏหมาย
และขอตกลงหร�อ
ขอกำหนดของ
ลูกคาหร�อ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

รายงานผลการดำเนินงาน
อยางโปรงใสโดยการมีสวนรวม
ของพนักงานทุกระดับ

• การกำหนดทิศทาง
การดำเนินงาน
• การสื่อสารขอความรวมมือ
จากทุกฝาย

• การทบทวนแกไข
โดยผูบร�หาร
เพ�่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
• การกำหนดประเด็น
แกไขเรงดวน
และลำดับความสำคัญ

การทวนสอบ
และแก ไข

การลงมือปฏิบัติ
และดำเนินการ

• การประเมินและวัดผล
การดำเนินงาน
• การใหคำแนะนำ
ในการปรับปรุง
ดำเนินงาน

การวางแผน

• การประเมิน
และระบุ
ความเสี่ยง
• การทบทวน
กฎระเบียบ
ขอบังคับ
• การกำหนด
จุดประสงค
และเปาหมาย

• สื่อสาร สงเสร�มวัฒนธรรม
และแนวปฏิบัติที่ดี
• การจดบันทึก
• ฝกซอมการรับมือความเสี่ยง
และแผนฉุกเฉิน
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สำโรง

โชคชัยรวมมิตร
ชลบุร�

ขอนแกน
ลำพ�น

ลำพ�น

สาขาขอนแกน

ลาดหลุมแกว

ชลบุร�

บอเง�น

ในปี 2561 บริษัทจึงมีการปรับปรุงโครงสร้างคณะท�ำงานหลักที่มีบทบาท
หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยแต่งตั้งและก�ำหนดบทบาท
ของคณะกรรมการและคณะท� ำ งานตามพื้ น ที่ แ ละลั ก ษณะการด� ำ เนิ น งาน
ของกิจการต่าง ๆ ตามแผนผังที่แสดง

24 shopping

eXta plus

บุร�รัมย

ภูเก็ต

สุราษฎรธานี

หาดใหญ

เชียงใหม

อาคารสีลมคอมเพล็กซ

มหาชัย 2

สุราษฎรธานี
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร

ศูนยฝกอบรมมณฑล

อาคารปญจภูมิ

มหาชัย 1

ลาดกระบัง 3

RSN

BW

BS

Kudsan

RSS

RE

RNC

RNE

ศูนยการเร�ยน PAT

PAT

รร. สาธ�ต PIM

BG

Makro

PIM
หนวยการเร�ยน PIM

O5
สยามแม็คโคร

O4
พ�้นที่การศึกษา

BE

BN

O3
รานเซเวนอีเลฟเวน

ดานบร�หาร SHE เลขานุการ

คณะกรรมการและคณะท�ำงานชุดดังกล่าว ได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการในเดือน
สิงหาคม 2561 และมีการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับบริบทและลักษณะ
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลของแต่ละคณะซึง่ ครอบคลุมการท�ำงาน
ของพนักงานร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมดในบริษัท และยังรวมถึงผู้รับเหมาที่อยู่ใน
ห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย

PM

RQD

FM (ธาราพารค)

โกซอฟท

ออลลเทรนนิ�ง

อาคารธาราสาทร

สุวรรณภูมิ

ลาดกระบัง 2

ปญญธารา

อาคารซีพ� ทาวเวอร 1

ซีพ� ร�เทลลิงค

บางบัวทอง

ลาดกระบัง 1

O2
สำนักงาน ธาราพารค

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน

คณะกรรมการบร�หาร

O1
สำนักงาน

F3
ซีพ� ร�เทลลิงค

F2
ศูนยกระจายสินคา

F1
ซีพ�แรม

ที่ปร�กษา

โครงสร้
างบริ
หารความปลอดภัยยอาชี
อาชีววอนามั
อนามัยยและสภาพแวดล้
อมในการท�
ำงาน
โครงสร
างบร�
หารความปลอดภั
และสภาพแวดล
อมในการทำงาน
รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินการ

โครงการเด่น
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยร้านสาขา

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งความปลอดภั ย ของลู ก ค้ า และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยได้ผนวกเรื่อง
หูสมอบก
สำหรับยกติดตั�ง
มาตรฐานความปลอดภั ย ลงในคู ่ มื อ มาตรฐานการสร้ า งร้ า น
เสาสมอบก
ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานก่อสร้างร้านตั้งแต่การวางแผน
โครงสรางแข็งแรงรองรับการชน
จนถึงการส่งมอบงาน การซ่อมบ�ำรุงอาคารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ฐานสมอบก
รวมถึ ง การติ ด ตั้ ง สมอบกซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ลดอั น ตรายจาก
โครงสรางแข็งแรงรองรับการงัด
ยานพาหนะ ลดความรุนแรงและความสูญเสียกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เพ�่อยกและหยุดรถ
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดถนนสายหลักซึ่งมีความเสี่ยงในการใช้ความเร็ว
ของรถสูง ผลจากการประเมินความเสีย่ งพบว่าพืน้ ทีล่ กั ษณะดังกล่าว
มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากยานพาหนะ ทั้งต่อลูกค้า ผู้สัญจร
ไปมา และพนักงานของบริษัท ในปี 2561 บริษัทจึงได้ด�ำเนินการ
ติดตั้งสมอบกร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เข้าเกณฑ์ครบร้อยละ 100 เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากยานยนต์ให้เป็นศูนย์
เพือ่ ลดความสูญเสีย และผลกระทบจากสาเหตุทสี่ ามารถป้องกันได้
เพราะพนักงานและลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีคุณค่าของ
บริษัท

หลักการทำงานของสมอบก
ชน – พัหลับก–การทำ
ล็อ�งานของสมอบก
ก ไมใหเคลื่อนไหว
ชน - พับ - ล็อก ไม่ให้เคลือ่ นไหว

ชน
ชน

พัพับบ

ล็ล็อก

ผลลัพธ์และประโยชน์ของโครงการ
ประเภทอุบัติเหตุ
จ�ำนวนอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนเข้าร้าน (ครั้ง)
จ�ำนวนอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ครั้ง)
ความเสียหายเฉลี่ยต่อครั้ง (บาท)
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ราย)

การบู ร ณาการระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในการท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2561 นอกเหนือจากการควบคุมกระบวนการท�ำงาน
และดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้อง
ตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ฝุ่นละออง และความเข้มข้นแสงสว่างในพื้นที่ท�ำงาน เป็นต้น บริษัท
ได้ก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย

2559
25
17
73,395
1

2560
29
14
65,107
1

2561
84
25
13,514
0

และความปลอดภัย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางท�ำธุรกิจตาม
ประเภทการด�ำเนินงานในกลุ่มบริษัททั้งหมด ได้แก่ โครงการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่จะ
ดูแลตนเอง และห่วงใย ใส่ใจดูแลเพื่อนร่วมงานด้วยความปลอดภัย
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

โครงการ Behavior Based Safety (BBS)
“พฤติกรรมความปลอดภัย”
Behavior Based Safety (BBS) “พฤติกรรมความปลอดภัย”
เป็นการพัฒนาความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นที่ การลดพฤติกรรม
ความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ โดยการ ลด ละ เลิก พฤติกรรม
เสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด จัดท�ำโครงการ Behavior Based
Safety (BBS) “พฤติกรรมความปลอดภัย” เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยขององค์กร โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยของโรงงาน
ด� ำ เนิ น โครงการสร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น
เป็นรูปธรรม ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่ง
ของอุ บั ติ เ หตุ แ ละอุ บั ติ ก ารณ์ คื อ พฤติ ก รรมด้ า นความปลอดภั ย
บริษัทจึงมุ่นเน้นพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนการผลิต ที่หากพิจารณาจากกิจกรรม
การท�ำงานในแต่ละวันแล้ว มีความเสีย่ งมากกว่าส่วนงานอืน่ บริษทั
เริ่มด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเชิงรุก โดยการ
ส่งเสริมความมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ
ที่ มุ ่ ง เน้ น ไปยั ง การป้ อ งกั น โดยการสร้ า งพลั ง แห่ ง การสื่ อ สาร
และแสดงถึงการให้ความส�ำคัญของความเท่าเทียมในสิทธิมนุษยชน
ผ่ า นการสื่ อ สารรายงานความปลอดภั ย ที่ บ ริ ษั ท จั ด ท� ำ ขึ้ น มาทั้ ง
3 ภาษาเช่น ภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาพม่า เพื่อให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการขาดความ

ตระหนักในการท�ำงาน เช่น การให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
และความตระหนัก ความห่วงใยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานต่อเพื่อนร่วมงาน โดยกิจกรรม
เพื่อนเตือนเพื่อน ที่พนักงานสามารถรายงานกิจกรรมนี้อย่างน้อย
เดือนละ 1 หัวข้อต่อคน เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยง
หรือสาเหตุแห่งการเกิดอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงาน
รายงานต่าง ๆ ที่พนักงานส่งถูกน�ำมาวิเคราะห์ และจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญโดยคณะท�ำงานเพื่อจัดการลดความเสี่ยงในขั้นตอน
งานกิจกกรรม
BBS
ของซีดพัง�แแผนภาพ
รม
ต่อไป ขัขั้น้นตอนการดำเนิ
ตอนการด�ำเนินนงานหลั
สามารถน�
ำเสนอได้
ประกาศนโยบาย
อบรมใหความรูแก Trainer
และพนักงาน
ดำเนินกิจกรรม โดยพนักงาน
รายงานพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยที่พบ
ว�เคราะหและจัดการความเสี่ยง
ประเมินผลโครงการ

รายงานต่าง ๆ ที่ได้จากการด�ำเนินงานมีการจ�ำแนกประเภทเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้
• การเคลื่อนย้ายวัสดุโดยการยก ดัน ดึง • การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
• ความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่
• การปฏิบัติตัวในพื้นที่อันตราย
• การขึ้นลงบันไดหรือพื้นต่างระดับ
• การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับ
			 ความปลอดภัยที่ก�ำหนด
ผลการด� ำ เนิ น งานในเบื้ อ งต้ น บริ ษั ท พบว่ า อั ต ราการเกิ ด
อุบตั เิ หตุทที่ ำ� ให้พนักงานได้รบั บาดเจ็บลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในกลุม่
การผลิ ต นอกจากกิ จ กรรมเพื่ อ นเตื อ นเพื่ อ นและการรายงาน
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเพื่อการแก้ไขในระยะยาวแล้ว บริษัทยังจัด
ให้มีการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในโครงการค้นหา
อันตรายที่แอบแฝงในที่ท�ำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยให้พนักงาน การพัฒนา
แบบแจ้งทั้ง 3 ภาษา แผนต่อไปของโครงการคือการรณรงค์ให้
พนักงานร่วมส่งรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ให้รางวัล
รายงานดีเด่นควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เพื่อลดความเสี่ยงและบรรลุเป้าหมายของบริษัทคือการมีอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์
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• จุดที่อาจถูกหนีบ ตัด ดึง บาด
• อุปกรณ์ป้องกัน กั้นแยกและเตือนภัย
• การเอื้อมหยิบจับสิ่งของ

ผลลัพธที่ไดจากการจัดกิจกรรม BBS
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate I.F.R)
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการ Safety Culture “วัฒนธรรมความปลอดภัย”
บริษัทจัดท�ำโครงการ Safety Culture “วัฒนธรรมความ
ปลอดภั ย ”เพื่ อ ยกระดั บ ความปลอดภั ย ขององค์ ก ร โดยมี
นโยบายด้านความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า ด�ำเนินโครงการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม ลด ละ เลิก
พฤติกรรมเสี่ยง ติ เตือน ชม โดยมีกระบวนการด�ำเนินโครงการ
ดังแผนภาพ ศูนย์กระจายสินค้าได้มนี โยบายการสร้างให้หวั หน้างาน
มีความตระหนัก และมีทกั ษะทางด้านความปลอดภัยในการช่วยดูแล
พนักงาน และตนเองให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นการ
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ “อุบัติเหตุ
สามารถป้องกันได้” ทีอ่ าจจะเกิดกับพนักงาน เช่น การสังเกตการณ์
ติดตามพฤติกรรมทางด้านความปลอดภัย การเตรียมความพร้อม
ก่อนการท�ำงาน ระหว่างการท�ำงาน และเลิกงาน อย่างมีความ
ปลอดภัย โดยการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จะค้นหา และ
ตระหนักถึงความเสีย่ งทีม่ อี ยูแ่ ล้วหาวิธแี ก้ไขและป้องกัน ก่อนทีค่ วาม
เสี่ยงนั้นจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จนท�ำให้อุบัติเหตุโดยภาพรวมของ
ศูนย์กกรอบการดำเนิ
ระจายสินค้าลดลงอย่
างเห็นได้ชSafety
ัดเจน และมี
แนวโน้มลดลง
นโครงการ
Culture
อย่างต่อเนื่อง “วัฒนธรรมความปลอดภัย”

ตระหนักถึง
ความเสี่ยง

ปองกัน

หาทาง
แก ไข

ผลลัผลลั
พธ์พแธละประโยชน์
ของโครงการ
และประโยชนทที่ไดี่ ได้
ของโครงการ

ผลที่ได้จากการท�ำโครงการ Safety Culture
บริษัทควบคุมการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม
ของร้านสาขาผ่านโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย
ร้านสาขา (SSV : Safety Store Visit ) ซึ่งมีการตรวจสอบแบบสุ่ม
เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบให้ครบทุกสาขา
และตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยหน่วยงาน QSSI (Quality
Store System Inspection) โดยทางหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยร้านสาขารวมถึงการขับขีป่ ลอดภัยของพนักงาน
ร้านสาขาด้วยจะเข้าตรวจสอบประจ�ำทุกเดือนร้อยละ 100 ในหัวข้อ
การขับขี่ปลอดภัยของพนักงานร้านสาขา ผู้จัดการร้านบันทึกลง
ข้อมูลครบถ้วนทุกหัวข้อของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ตามแบบฟอร์ม
ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยร้านสาขา จะบวกคะแนน
พรีเมียมให้ร้านร้อยละ 1 ส�ำหรับวันที่มีพนักงานไม่สวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ จะถูกหักคะแนนพรีเมียมร้อยละ 5
ทันที ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
จักรยานยนต์
ส�ำหรับสายการผลิต บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม
Safety Patrol โดยเริม่ กิจกรรมหมุนเวียนคณะท�ำงานและเจ้าหน้าที่
ในแต่ละโรงงานของบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ในการตรวจระบบ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กันละกัน เพื่อการน�ำเสนอ
ความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง ที่น�ำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยังเพิม่ ความมัน่ ใจในความปลอดภัยในการท�ำงานกับเครือ่ งจักร
โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้งานตั้งแต่กระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด หาเครื่ อ งจั ก รที่ มี รู ป แบบการท� ำ งานลดความเสี่ ย ง
จากอันตรายและความเสี่ยงจากการปรับปรุงเครื่องจักรเมื่อน�ำมา
ใช้ ง าน รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการท� ำ งานที่ ชั ด เจน ปลอดภั ย และเป็ น
มาตรฐานการท�ำงานก่อนเริ่มงาน เพื่อลดอันตรายจากความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ส� ำ หรั บ สายร้ า นสาขา บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการ
ความปลอดภั ย และที ม เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ส่ ว นกลาง
ร่วมตรวจความปลอดภัยร้านสาขา (Safety Audit) เป็นประจ�ำ
ทุ ก เดื อ นโดยมี ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข้ า ร่ ว มตรวจความปลอดภั ย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

พัฒนาแนวทางด้านขนส่งที่ดี
(Good Logistics Practices หรือ GLP)
ในปี 2561 ศูนย์กระจายสินค้า มีการพัฒนาแนวทางด้านขนส่ง
ที่ ดี (Good Logistics Practices หรื อ GLP) ซึ่ ง ประยุ ก ต์
มาจาก OSHA18001 โดยบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการพัฒนา
ระบบ และขอการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001 โดยคาดว่าจะได้รับการรับรอง
ในปี 2562
การปรับการยศาสตร์กับการท�ำงาน
บริษัทท�ำการส�ำรวจและปรับปรุง พื้นที่การท�ำงานทั้งในสาย
ปฏิ บั ติ ก ารและสายส� ำ นั ก งานให้ มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอกั บ
การท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงหลักการยศาสตร์ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ท่าทางการท�ำงานที่แตกต่างกัน โดยในปี 2561 บริษัทจัดหา
อุปกรณ์ส�ำนักงานที่เอื้อต่อลักษณะท่าทางการท�ำงาน เช่น เก้าอี้
ส�ำนักงาน โต๊ะส�ำนักงานที่ถูกหลักการยศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วย ความเมื่อยล้าจากการนั่ง การใช้คอมพิวเตอร์
ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงน�ำระบบการท�ำงานอัตโนมัติ
มาช่วยให้การท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ านให้สะดวกมากขึน้ ลดความเสีย่ ง
จากการบาดเจ็บที่เกิดจากท่าทางการท�ำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือการ
ท�ำงานด้วยท่าทางซ�้ำ ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน และยังพัฒนาเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ แ ละสถานี ง านที่ จ ะขจั ด ความเสี่ ย งจากท่ า ทางที่ ไ ม่
เหมาะสม เช่น การก้ม การงอ การเคลื่อนย้ายน�้ำหนักที่มากเกินไป
โดยศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า มี ก ารวั ด ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
ก่อนเริม่ งาน และโรงงานซีพแี รมได้นำ� กิจกรรม One Point Lesson
หรือ OPL ที่แทรกการเรียนรู้ วิธีและท่าทางการท�ำงานที่ปลอดภัย
เข้าไปกับการเริ่มงานใหม่ เช่น การเรียนรู้และแสดงท่าทางที่ถูกต้อง
ในการท�ำงานแต่ละประเภท ที่โรงงานซีพีแรม ชลบุรี ลาดกระบัง
และลาดหลุมแก้ว แล้วจะขยายผลต่อไปให้ครบทุกพืน้ ที่ ซึง่ กิจกรรม
ดังกล่าวบริษัทอยู่ระหว่างการส�ำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
เพื่อการน�ำไปปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพต่อไป และ
สายส�ำนักงานได้ด�ำเนินโครงการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม
ในพนักงานส�ำนักงาน การให้ความรู้ การประเมินการยศาสตร์
เบื้ อ งต้ น โดยใช้ แ บบประเมิ น ความรู ้ สึ ก ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Body
Discomfort) และการประเมินกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบประเมิน
ROSA เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และความสูญเสียลง
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ฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
นอกจากในพื้นที่ท�ำงานและในเวลางานแล้ว บริษัทยังให้ความ
ส�ำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานนอกพื้นที่และเวลาท�ำงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับขีพ่ าหนะมาปฏิบตั งิ านในแต่ละวัน ซึง่ หาก
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ะเกิ ด ความสู ญ เสี ย อย่ า งมาก ส่ ง ผลกระทบไปสู ่
ครอบครัวและบุคคลภายนอกอีกด้วย จึงเกิดโครงการสนับสนุน
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการขั บ ขี่ เชิ ง ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
(Defensive Driving) เป็ น หลั ก สู ต รเพิ่ ม ทั ก ษะในการขั บ ขี่
และทดสอบสมรรถนะผู ้ ขั บ ขี่ ใ ห้ มี ค วามปลอดภั ย ในปี 2559
โดยในปี 2561 โครงการครอบคลุ ม ถึ ง พาหนะขั บ ขี่ ส ่ ว นตั ว
ที่พนักงานใช้ เช่น รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งมีจ�ำนวนพาหนะ
ของพนั ก งานที่ เข้ า โครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ส� ำ หรั บ ร้ า นสาขา
ลงทะเบียนกับบริษัทมากกว่า 10,000 คัน

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี เป้ า หมายในการฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ หน่ว ยงาน
ฝึกอบรมทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมขนส่ง ในการจัดฝึกอบรมเพือ่ กระตุน้
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ พร้อมทั้งท�ำใบขับขี่
กั บ กรมขนส่ ง ให้ แ ก่ พ นั ก งานทั้ ง หมดซึ่ ง จะมี ก ารติ ด ตามผลเพื่อ
การพัฒนาทักษะการขับขี่ ทัศนคติด้านความปลอดภัย และสื่อสาร
ด้านการให้ความส�ำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยจากผู้บริหาร
อีกด้วย

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากความปลอดภั ย ทางกายภาพในการท� ำ งานแล้ ว บริ ษั ท ยั ง มุ ่ ง เน้ น ในการดู แ ลพนั ก งานในด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต และทางจิ ต ใจ
ผ่านการด�ำเนินงานดังนี้
โครงการน�ำร่องเพิ่มความยืดหยุ่นในการท�ำงาน
Flexible Time
เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเวลาในการท�ำงาน
ที่เหมาะสมได้ 4 ช่วงเวลา โครงการนี้เริ่มมีผล
อย่างเป็นทางการ ในเดือนตุลาคม ปี 2561
กับพนักงานสายประจ�ำส�ำนักงานจ�ำนวน 3,779 ราย โดยมี
พนักงานเข้าร่วมโครงการ 819 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21
ของจ�ำนวนพนักงานสายส�ำนักงานทั้งหมด
โครงการเพือ่ การจัดการภาวะความเครียดและการมีสขุ ภาพ
ที่ดีของพนักงานผ่านกิจกรรมต่อเนื่องดังต่อไปนี้
1 Wisdom Program เพราะสุขภาพใจส�ำคัญต่อพนักงาน
ทุกคน ความเครียดสามารถเกิดขึ้นกับทุกคน
ทั้งจากวิถีการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน หรือผล
จากสภาวะต่าง ๆ จากพืน้ ฐานสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
บริษัทจึงจัดให้มีโครงการด้านจิตใจหรือการ
จัดการความเครียด เช่น กิจกรรมวาดรูป/
ระบายสี เป็นต้น
2		 การดู แ ลสุ ข ภาพพนั ก งานให้ ดี จ าก
ภายใน เช่น การจัดอาหารที่มีประโยชน์ให้พนักงานโดยไม่เสีย
ค่ า ใช้ จ ่ า ย การตรวจสอบความปลอดภั ย ของอาหาร สถานที่
และผู้ประกอบอาหารในโรงอาหารเป็นประจ�ำ นอกจากนี้ยังมี
การริ เ ริ่ ม โครงการรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละติ ด ตามการปฏิ บั ติ

Work from Anywhere
เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานประจ� ำ สายส� ำ นั ก งาน
สามารถท�ำงานนอกสถานที่ได้ ขณะนี้โครงการ
ยั ง อยู ่ ใ นช่ ว งทดลองช่ ว งที่ 2 โดยครอบคลุ ม
พนักงานจ�ำนวน 1,704 ราย จากทั้งหมด 2,999 ราย ซึ่งผล
การด�ำเนินโครงการช่วงทดลอง ช่วงแรกพบว่าพนักงานมีความ
พึงพอใจกับการด�ำเนินโครงการมากถึงร้อยละ 89 ซึง่ บริษทั มีแผน
จะพิจารณาประกาศด�ำเนินโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป
ให้ พ นั ก งานมี น�้ ำ หนั ก ตามเกณฑ์ ที่ เ หมาะสม (ติ ด ตามผลการ
ด� ำ เนิ น งานในปี 2562) โดยจ้ า งครู ผู ้ ฝ ึ ก สอน ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
การออกก�ำลังกายในวันท�ำงาน
3 การจัดพืน้ ทีก่ ารจัดและสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก ส�ำหรับกิจกรรมออกก�ำลังกายทุกพื้นที่
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก วั น และมี รู ป แบบกิ จ กรรม
หลากหลายตามความสนใจของพนั ก งาน
เช่น หฐโยคะ Zumba และ Piloxing
4 การจั ด สถานที่ แ ละสิ่ ง อ� ำ นวยความ
สะดวกเพื่ อ รองรั บ บุ ต รหลานของพนั ก งาน
บริษัทที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี เพื่อลดความเสี่ยงและการเกิดอันตราย
จากวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชน และความไม่คุ้นชินกับพื้นที่
ปฏิบัติงานของบริษัท เช่น บุตรหลานของพนักงานขับรถ

บริ ษั ท มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ระดั บ ประเทศ และยั ง มี ก ารทบทวน
การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทจากหน่วยงานภายนอก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ระดับประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง อาทิ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ ระดับแพลตตินัม 13 ปีต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ซีพีแรม
จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) ปทุมธานี 11 ปี ต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า โชคชัยร่วมมิตร 10 ปี
ต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี ระดับเพชร 9 ปีต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร สาขา
เชียงราย รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น 3 ปีต่อเนื่อง ได้แก่ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น 2 ปีต่อ
เนื่อง ได้แก่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี ล�ำปาง เป็นต้น
ทั้งหมดถือเป็นเครื่องป้องกันที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกคน
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คัดสรรอาหารปลอดภัย
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

ผู้คนในสังคมจะกินดี อยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
ต้องสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย
มีโภชนาการที่เหมาะสม ถือเป็นความรับผิดชอบ
ที่ ซีพี ออลล์ ทำ�ด้วยความเต็มใจ ในการคัดสรร
อาหารปลอดภัย และส่งมอบความอร่อย
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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คัดสรรอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค
ความปลอดภัยของอาหารและคุณค่าทางสารอาหารได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในประเด็นที่ส�ำคัญล�ำดับแรก ๆ
ในหลักการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”)
ด้วยสินค้าหลักของบริษัทเป็นสินค้าประเภทอาหารและตระหนักว่าบริษัทมีศักยภาพ
มีส่วนช่วยในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมผ่านการพัฒนาและคัดเลือกสินค้าและวัตถุดิบ
ที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางสารอาหาร บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเป็นอยู่ สุขภาพและสุขภาวะที่ดีของสังคม
ความท้าทาย

จากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความส�ำคัญในเรื่องสุขภาพ
และโภชนาการ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในสภาวะที่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ที่มีการแข่งขันสูง ถือเป็นความท้าทายของบริษัทในการน�ำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร

เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยให้สุขภาพและสุขภาวะของคนในสังคมดีขึ้น และลดการใช้
ทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคซึ่งสามารถป้องกันได้ จึงส่งเสริมให้
มีทางเลือกของสินค้าที่เน้นคุณค่าทางอาหารและโภชนาการให้กับสังคม บริษัทได้มุ่งมั่น
ในการผลิตและคิดค้นสินค้าใหม่ที่มีคุณค่าทางสารอาหารเพื่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้
จัดตั้งเกณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ (Health Product) ส�ำหรับทั้งสินค้าร่วมพัฒนาและสินค้า
ทั่วไปชนิดใหม่ที่จะน�ำมาจ�ำหน่ายโดยตั้งเป้าหมาย ดังนี้
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ความคืบหน้าปี

2561

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

>> จัดตั้งเกณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ (Health Product)

เป้าหมายปี

ส�ำหรับสินค้าร่วมพัฒนาและสินค้าทั่วไปชนิดใหม่
>> โครงการ Meal for Care
>> โครงการสินค้า Healthy Fresh Food

2563

มีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
ที่มุ่งเน้นสร้างสุขโภชนาการ
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
ต่อคนในสังคม
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10
ณ ปี 2563

• ผลิตภัณฑ์ที่วางจ�ำหน่าย มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดีขึ้นสะสมกว่า 772 รายการ

ผลการด�ำเนินงานเทียบเป้าหมาย
เป้าหมาย ผลด�ำเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ปี 2561
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาใหม่ทงั้ หมด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี (ร้อยละ)

6

7

8

10

11

12

13
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แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการเด่น
โครงการ Meal for Care
จากการจัดพัฒนาโครงการ Meal For Care เพื่อช่วยพัฒนากลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและสูตรการผลิตสินค้าทั่วไปให้มีคุณค่า
ทางโภชนาการทีม่ ากขึน้ และมีปริมาณพลังงาน โซเดียม ไขมัน และน�ำ้ ตาลทีเ่ หมาะสมต่อมือ้ อาหาร และปรับปรุงสินค้าให้มปี ริมาณโซเดียม
ลดลง และมีความเหมาะสมต่อมื้อ โดยมีเกณฑ์พัฒนาสินค้า Health Products ดังนี้
1. อ้างอิงเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 182 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ว่าด้วยเกณฑ์การลดโซเดียม น�้ำตาล พลังงาน
เป็นต้น
2. เกณฑ์ทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice ของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมสารอาหารในเกณฑ์ที่เหมาะสม
8 หมวด ได้แก่ โซเดียม พลังงาน น�้ำตาล ไขมัน เกลือแร่ ไฟเบอร์ เหล็ก เพื่อให้การรับประทานอาหารต่อมื้อเหมาะสม
3. พัฒนาสินค้าให้มีปริมาณโซเดียมไม่เกินร้อยละ 33 ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันต่อถาด
4. พัฒนาสินค้าให้มีปริมาณโซเดียมต่อถาดลดลงจากเดิม และอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ายอมรับได้ เนื่องมาจากสินค้าโซเดียมสูงด้วย
based Raw-material หรือ พื้นฐานอาหาร โดยลดปริมาณโซเดียมลงให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่ลูกค้ายอมรับรสชาติได้
โดยสินค้าอาหารที่เป็นสินค้าอาหารสุขภาพ จะต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

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

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

ผักและผลไม้สด และ
หรืออาหารคงสภาพ
สารอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์
ทางธรรมชาติ หรือผ่านการ
แปรรูปน้อยหรืออาหาร
ทีร่ บั ประทานแล้ว ได้โภชนาการ
ครบถ้วน และพลังงาน
ทีเ่ หมาะสมใน 1 มือ้

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

ตัวอย่างสินค้าที่ ได้รับการปรับปรุงสูตร
เกณฑ์ที่ 1
เมี่ยงปลา
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เกณฑ์ที่ 2

ข้าวปลาผัดพริกสด

เกณฑ์ที่ 2

เกณฑ์ที่ 2

ข้าวไก่กระเทียมไข่เจียว ข้าวหมูคั่วกลิ้ง

เกณฑ์ที่ 2

ข้าวกะเพราไก่

เกณฑ์ที่ 4

ข้าวกะเพราไก่

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข

เพื่อร่วมสร้างสุขภาพที่ดีส่งถึงมือลูกค้า โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข ได้ถูกจัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนในการส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กับประชาชน โดยมีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในร้านให้เด่นยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้
ให้กับสังคม โดยมีการพัฒนาและเพิ่มสินค้าชนิดใหม่อย่างสม�่ำเสมอ เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์และพัฒนาระบบในการช�ำระเงิน
ให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทดลองกับร้านค้าสาขาประชาอุทิศ 17 (ยอดทอง) โดยตั้งเป้า
ยอดขายสินค้ากลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ 6,000 บาท ต่อร้านต่อวัน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพือ่ สนับสนุนความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสังคม บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญ
กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าอาหารชนิดพิเศษ เช่น ผู้ป่วยและ
ผู ้ สู ง อายุ จึ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ ก ลุ ่ ม คนดั ง กล่ า วได้ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ข้าวต้มส�ำหรับผู้สูญเสียฟัน ด้วยการขึ้นรูป
ผักและเนื้อสัตว์ใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษ ท�ำให้มีเนื้อสัมผัสเหมาะสม
ซึง่ ยังคงคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน และก�ำลังพัฒนาสินค้าขนมไทย
ทีม่ คี า่ ดัชนีนำ�้ ตาลต�ำ่ ซึง่ เป็นทางเลือกของผูป้ ว่ ยเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคอ้วน หรือส�ำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก เป็นต้น

สินค้าจากวัตถุดิบที่ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fat)

ด้วยบริษทั ได้ตระหนักถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการใช้ไขมันทรานส์ จึงได้พฒ
ั นาปรับปรุงสูตรสินค้าอาหาร
ที่จัดจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Kudsan ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม โดยคัดสรรวัตถุดิบ
ที่มีไขมันทรานส์ร้อยละ 0 มาผลิตสินค้าทั้งหมด เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยได้เริ่ม
ให้ความส�ำคัญมาตั้งแต่ปี 2558 ก่อนที่ในปี 2561 จะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 ห้ามผลิต น�ำเข้าหรือจ�ำหน่ายส่วนประกอบชนิดดังกล่าว
กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid) หรือเรียกสั้นๆ ว่าไขมันทรานส์ (Trans Fat) คือ กรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวชนิดที่พบได้ในธรรมชาติน้อย แต่สามารถผลิตได้ในอุตสาหกรรมเพื่อใช้แทนเนยแท้หรือไขมันจากหมู
ซึ่งกรดไขมันทรานส์มีราคาที่ถูกกว่าและใช้ซ�้ำได้นานกว่า กรดไขมันทรานส์เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเพิ่มระดับ
คอเลสเตอรอล และสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจได้
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

สินค้า Healthy Fresh Food

บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ Healthy Fresh Food มาตั้งแต่ปี 2560 โดยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค
ด้วยการติดตั้งชั้นวางสินค้าเมนูเพื่อสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าหลักคือ สลัดผักสด โดยถือเป็นการเพิ่มกลุ่มสินค้า และพัฒนาสินค้า
ที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 500 สาขา โดยยอดขายในปี 2561 มีเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัวและมีแผนที่จะขยายสาขา
อีก 1,000 สาขา ในปี 2562 ต่อไป
จากการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นในปี 2561 ด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ลดโซเดียม)
และองค์ ก รดี เ ด่ น ด้ า นการช่ ว ยสนั บ สนุ น การลดบริ โ ภคโซเดี ย ม จากส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ (สสส.)
และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และมีสัดส่วนยอดขายที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจสุขภาพของสังคมดังนี้

ยอดขายของอาหารเพ�่อสุขภาพตอยอดขายทั้งหมด
ลานบาท

1.5
2560

1

2561

0.5
0

สินคาอาหารที่ลดน้ำตาล โซเดียม และไขมัน

อาหารปลอดภัย

สินคาอาหารที่เพ�่มคุณคาทางอาหาร

ในการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภค บริษัทได้มีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบและสินค้าจากคู่ค้า
อย่างเข้มงวดในส่วนของการผลิตของบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทได้พัฒนา
ระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP ซึ่งข้อก�ำหนดดังกล่าวได้น�ำมาใช้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
อีกด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าร้อยละ 100 ของสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด มีความปลอดภัย ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน HACCP และ GMP
นอกเหนือจากการคัดเลือกและการผลิตแล้ว บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลในเรื่องอาหารปลอดภัย ดังนี้
• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ (QSSI) มีหน้าที่ตรวจสอบการจัดการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั้งในด้าน
การบริการและการจัดการคุณภาพสินค้าที่ร้านสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ในขั้นตอนการท�ำงาน
ของหน่วยงานดังกล่าวได้มีการตรวจสอบร้านสาขาทุกร้านทุกเดือน
• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้า (QA) ซึ่งอยู่ภายใต้ส�ำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (RQD) มีหน้าที่
ก�ำหนดมาตรฐานการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้า การบริหารการจัดการคุณภาพร้านสาขา โดยข้อมูลจากการร้องเรียน
การสุ่มตรวจ ระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยจะมีการเลือกร้านสาขาสุ่มตรวจสอบจากปัจจัยดังกล่าว เพื่อน�ำไปพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้น�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
และการเรียกคืนสินค้า

บริษทั ได้พฒ
ั นาระบบและขัน้ ตอนการเรียกคืนสินค้าทีเ่ กิดจาก จึ ง ได้ มี ก ารแจ้ ง ให้ ทุ ก ร้ า นสาขาทราบในการเก็ บ สิ น ค้ า ลงทั น ที
ข้อร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสินค้าที่ไม่ได้ และให้มีการรายงานกลับมาที่หน่วยงาน RQD นอกจากนี้ยังได้ใช้
คุณภาพส่งไปถึงมือของผู้บริโภค หน่วยงาน RQD ซึ่งท�ำงานร่วมกับ ข้อร้องเรียนไปตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานจัดซือ้ และอืน่ ๆ ตามชนิด
กระบวนการจั
ดการข
งเร�ยนและการเร�
สินค่ได้ารับ ของสินค้าและมีการตรวจสอบไปจนถึงคู่ค้า
Call Service
เพื่ออดูรแอลและตรวจสอบข้
อร้อยงเรีกเก็
ยน บหลัคืงนจากที
บร�ข้ษอัทร้ได
พ
ฒ
ั
นาระบบและขั
น
้
ตอนการเร�
ย
กคื
น
สิ
น
ค
า
ที
เ
่
กิ
องเรียนแล้วและพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเรียกคืดนจากข
สินค้อารองเร�ยนอยางมีคุณภาพ เพ�่อใหมั่นใจไดวาจะไมมีสินคาที่ไมไดคุณภาพ

สงไปถึงมือของผูบร�โภค หนวยงาน RQD ซึี่งทำงานรวมกับ Call Service เพ�่อดูแลและตรวจสอบขอรองเร�ยน หลังจากที่ไดรับขอรองเร�ยนและ
พ�จารณาแลววาเห็นสมควรเร�ยกคืนสินคาจ�งไดมีการแจงใหทุกรานสาขาทราบในการเก็บสินคาลงทันทีและใหมีการรายงานกลับมาที่หนวยงาน RQD
นอกจากนี้ยังใชขอรองเร�ยนไปตรวจสอบรวมกับหนวยงานจั
ดซื้อและอื่นๆ ยตามชนิ
กระบวนการเรี
กคืนดสิของสิ
นค้านคาและมีการตรวจสอบไปจนถึงคูคา

รานสาขา

ลูกคา

หนวยงาน
ติดตามรานสาขา
ไม

หนวยงานพัฒนา 4 ชั่วโมง
และประกันคุณภาพ
ใชจัดทำบันทึก /
2 ชั่วโมง ขอความ / แบบสอบถาม

(ขอความ+ขอความหนาจอ
คอมพ�วเตอรที่ราน)

รานสาขา

วันที่เร�ยกคืน + 1 วัน

ใช Line Surway ตอบ

หนวยงาน
พัฒนาธุรกิจ

Social Network

ลูกคา

หนวยงานจัดซื้อ
หนวยงานบร�หารผลิตภัณฑ
ศูนยกระจายสินคา

ทำการควบคุมสินคา
และแจงยอด

จัดการขอรองเร�ยนเฉพาะ
จำนวนปญหาที่เกิดข��น
ใบแจงปญหาคุณภาพสินคา

หนวยงาน
รับขอรองเร�ยน

สื่อสารองคกร

ทำ Auto CN / เก็บคืน ระบุจำนวนชิ�นที่พบปญหา

ผู้คนในสังคมจะกินดีอยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ต้องสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย มีโภชนาการที่เหมาะสม
ถือเป็นความรับผิดชอบที่ ซีพี ออลล์ ท�ำด้วยความเต็มใจ ในการคัดสรรอาหารปลอดภัย
และส่งมอบความอร่อยที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
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มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

ทุกคนล้วนมีความฝัน และต้องการจะประสบความสำ�เร็จ
ในอาชีพการงาน ซีพี ออลล์ ตระหนักว่าการศึกษา
คือรากฐานที่สำ�คัญ และจำ�เป็นที่เด็ก และเยาวชน
จะต้องได้รับการศึกษา หรือได้รับการพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพ
ที่ตนสนใจ โดยไม่มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขวางกั้น
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สแกนคิวอารโคดนี้ เพ�่อรับขาวสารและขอมูล
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในหัวขอนี้เพ�่มเติม หร�อที่

www.cpall.co.th/skoehgonwo,/kwp
fkfp/owjgoejfobjeugofnwi496840
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

รายงานการพัฒนา
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มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต
ความท้าทาย

ประโยชน์ต่อชุมชน
บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (“บริ ษั ท ”) ตระหนั ก ถึ ง สังคม ประเทศ และองค์กร

ความส�ำคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก
ทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณและด้ า นคุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากทรั พ ยากรบุ ค คลจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถ และยังเป็นโอกาสในการช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนของชาติได้พฒ
ั นาความ
รู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�ำคัญแก่เกษตรกรที่เป็นเสมือนบ่อเกิด
ของทรัพยากรที่ถูกน�ำมาใช้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเป็นสินค้าในการประกอบกิจการ
หลักของบริษัท บริษัทเชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเสริมศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ความคืบหน้าปี

2561

>> โครงการ Business for Young Program
>> โครงการจิตอาสาพาน้องจัดร้านสหกรณ์

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

45,328 ราย

ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น

ของเยาวชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา คิดเป็นมูลค่า

966,631,846 บาท
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27,157
ราย

เป้าหมายปี

2563

เกษตรกร เด็ก เยาวชน
และผู้ ใหญ่

100,000 ราย

28,518 ราย

ผลการด�ำเนินงานสะสม
เทียบเป้าหมาย

บริษัทหวังว่าการมอบโอกาสทางการ
ศึกษาให้เด็กและเยาวชนของชาติได้พัฒนา
ความรูค้ วามสามารถ จะส่งเสริมให้ประชากร
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมถึง
มี ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ในการน� ำ ไปประกอบ
อาชีพให้กับเด็ก เยาวชน และเกษตรกร
เพื่อสร้างรายได้ เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของ
ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ

94,252
ราย

มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
และได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ�ำเป็น

168,098
ราย

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
				

100,000
ราย
เป้าหมาย
ปี 2563

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

แนวทางการด�ำเนินงาน

เพื่อตอบสนองต่อความส�ำคัญดังกล่าว บริษัทจึงด�ำเนินโครงการด้านการศึกษา ทั้งจัดตั้งสถาบันการศึกษา และร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงมีการพัฒนาโครงการอื่นเพิ่มเติมมาตั้งแต่ปี 2538 เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศ
ทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน เกษตรกร จ�ำนวน 100,000 ราย เข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นภายในปี 2563
ซึ่งสามารถแสดงตามช่วงเวลาได้ดังนี้

การดำเนินโครงการดานการศึกษา ทั้งจัดตั้งสถาบัน
การศึกษาการด�
และร
วมมือกับหนวยงานตางๆ
ำเนินโครงการด้านการศึกษา
ทั้งจัดตั้งสถาบันการศึกษา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

รวมมือกับสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
เปดรานเซเวนอีเลฟเวน
ใหเปนหองเร�ยนนักศึกษา

2538

2547

รวมมือกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธ�การ
เพ�่อพัฒนาอาชีวศึกษา
จัดตั้งศูนยการเร�ยน
ปญญาภิวัฒน จำนวน
20 ศูนย

2549

จัดตั้งว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน (PAT)
และเปดการเร�ยนการสอน
ในป 2548

รวมมือกับสมาคมโรงเร�ยน
อาชีวศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทยเพ�่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

2550

2551

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน (PIM)

Smile Center
ศูนยขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการ
การศึกษาและศูนย
ใหปร�กษาและใช
ความชวยเหลือ
แกไขปญหาที่เกี่ยว
ของกับการศึกษา

2556

รวมมือเพ�่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษารวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ�้นฐาน

2558

โครงการ Student Care
ชวยในการบร�หารจัดการ
ดูแลนักเร�ยนตั้งแต
เขาศึกษาจนหลังจบ
การศึกษา

2559

2560
กอตั้งโรงเร�ยนสาธ�ต
สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ผลลัพธ์และประโยชน์
ที่ได้รับในปี 2561

โครงการเด่น
โครงการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
ั ญาภิวฒ
ั น์ (PAT)

บริษัทได้จัดตั้งโครงการ Business for Young Program เพื่อช่วยส่งเสริม
และสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชน ในการเลือกเรียนและเข้าท�ำงานในสายอาชีพ
ทางด้านธุรกิจค้าปลีก
โครงการจิตอาสาพาน้องจัดร้านสหกรณ์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ โดยได้รับ
ความร่วมมือกับส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในโครงการ
เป็นการสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียนในการตัดสินใจเรียนสายอาชีพ และช่วย
ในการแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้
ยังสอนให้เยาวชนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่มีผลต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจการค้าปลีก

การร่วมมือกับโครงการ
ประสานพลังประชารัฐ
“CONNEXT ED”

บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ชั้ น น� ำ อี ก
11 แห่ง ในการวางแผนพัฒนาและผลักดัน
แผนปฏิ รู ป การศึ ก ษา ซึ่ ง มี ทั้ ง สิ้ น 10
ยุ ท ธศาสตร์ ของโครงการประสาน
พลั ง ประชารั ฐ ด้ า นการศึ ก ษาพื้ น ฐาน
และการพัฒนาผู้น�ำ (E5) และโครงการ
ผู ้ น� ำ เพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น
(CONNEXT ED) ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โครงการนี้
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินโครงการระยะที่ 2
ผลการด�ำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัท
ได้พัฒนาโรงเรียนไปแล้ว 350 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย
ตามแผน และครอบคลุมเยาวชนทีไ่ ด้พฒ
ั นา
แล้วจ�ำนวนกว่า 50,000 คน

เยาวชน 3,764 ราย
โรงเรียน 78 แห่ง

10 Strategies
Thailand
Education
10
ยุทธศาสตร์
การยกระดับTransformation
การจัดการศึกษาไทย
ความโปรงใสของขอมูลสถานการศึกษา

การยกระดับทักษะความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ

กลไกการตลาดและการมีสวนรวม
ของชุมชน

การปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม
และจ�ตสาธารณะใหนักเร�ยน

การเขาถึงโครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัล
ของสถานศึกษา

ศูนยกลางศึกษาเทคโนโลยีแหงอนาคต
ในระดับภูมิภาค

หลักสูตรการเร�ยนการสอนที่มุงเนน
ใหเด็กนักเร�ยนเปนศูนยกลาง

การสรางมาตรการจูงใจ
ดานสิทธ�ประโยชนและการมีสวนรวม
ของผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ

การพัฒนาผูบร�หารสถานศึกษา
และครูผูสอน

การพัฒนาและสงเสร�มผูนำรุนใหม

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

350 โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
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ครู 270 ราย

50,000 คน

จ�ำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษา

บริษัทได้ส่งเสริมให้กับนักเรียนในด้านทุนการศึกษา ซึ่งใน
ปี 2561 ได้ให้ทนุ การศึกษาไปแล้วทัง้ สิน้ 28,518 ทุน มูลค่ามากกว่า
966,631,846 บาท ครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมแล้วกว่า 5,596 ราย
เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญให้กบั องค์กร สังคม และประเทศ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษาของสถาบัน
ภายใต้กลุ่มปัญญาภิวัฒน์ บริษัทมีนโยบายรับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา
จากสถาบั น ภายใต้ ก ลุ ่ ม ปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ และมี โ อกาสก้ า วหน้ า
ในสายงาน รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของ
ร้ า นสาขาร่ ว มลงทุ น โดยมี นั ก เรี ย น/นักศึกษาที่จบการศึกษา
ร่วมท�ำงานกับบริษทั จ�ำนวนทัง้ สิน้ 6,258 คน (ยอดสะสมตั้งแต่
ปี 2558-2561)
ส�ำหรับเกษตรกร บริษัทมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ
และศึกษางานจากบริษัทเป็นหลัก

จากการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ข้างต้นและโครงการย่อย
ในปี 2561 บริษทั ให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็น
แก่กลุม่ เป้าหมายไปแล้วทัง้ สิน้ 168,098 ราย (ตัง้ แต่ปี 2559-2561)
รวมเป็นการด�ำเนินงานสะสมตัง้ แต่ปที เี่ ริม่ ด�ำเนินการตามเป้าหมาย
จำนวนสะสมผู ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและการฝกฝนอาชีพ (ราย)
180,000
94,531
160,000
140,000
120,000
อาชีวศึกษา
100,000
49,203
อุดมศึกษา
80,000
37,409
จำนวนผู ไดรับ
60,000
การสนับสนุน
40,000
25,910
การศึกษา
36,158
9,156
และการฝกฝน
20,000
11,745
19,139
อาชีพ
6,256
0
2559

2560

2561

หลังผ่านการบ่มเพาะด้วยการศึกษา เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศต่อไป
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

แบ่งปันโอกาส
สรรค์สร้างคุณค่าสังคม

ซีพี ออลล์ ตระหนักว่าธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
ต้องไม่ทิ้งสังคมไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง
ทางสังคมที่มักเข้าไม่ถึงโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี
ทั้งที่หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง
คนกลุ่มนี้จะสามารถพึ่งพาตนเอง
และทำ�ประโยชน์ ให้กับประเทศได้อย่างน่าทึ่ง
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

สแกนคิวอารโคดนี้ เพ�่อรับขาวสารและขอมูล
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในหัวขอนี้เพ�่มเติม หร�อที่

www.cpall.co.th/skoehgonwo,/kwp
fkfp/owjgoejfobjeugofnwi496840

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

แบ่งปันโอกาส สรรค์สร้างคุณค่าทางสังคม
ความท้าทาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักอยู่เสมอว่า
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกันได้ จึงให้
ความส�ำคัญกับมุมมองของสังคมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยบริษทั มีความพยายามทีจ่ ะสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกจากการด�ำเนินงานที่บริษัทเห็นว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทต่อเกษตรกร
หรือผูป้ ระกอบการรายย่อย รวมถึงกลุม่ เปราะบาง ซึง่ นับว่าเป็นทัง้ คูค่ า้ ลูกค้า และอาจเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของบุคลากรของบริษัท ซึ่งหากการด�ำเนินงานส�ำเร็จเป็นอย่างดี ก็จะเป็น
ผลดีกับบริษัทในแง่การประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน

ความคืบหน้าปี

2561

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

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2561

จ�ำนวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้
(จ�ำนวนรายสะสม)
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บริ ษั ท เชื่ อ ว่ า ธุ ร กิ จ จะเติ บ โตอย่ า ง
ยั่ ง ยื น ได้ จ ะต้ อ งพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม
ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัทและสามารถ
ร่ ว มพั ฒ นาสั ง คมให้ น ่ า อยู ่ ยิ่ ง ขึ้ น ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์ของบริษทั
เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ สั ง คมในการพั ฒ นา
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี โดยมุ ่ ง เน้ น ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ให้สามารถก้าวไปพร้อมกัน
ได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง รวมถึงได้รับความ
ไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม
ในการด�ำเนินธุรกิจ

เป้าหมายปี

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

ผลด�ำเนินงานเทียบเป้าหมาย

ประโยชน์ต่อสังคม และองค์กร

2563

เกษตรกร
หรือผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
จ�ำนวน
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้
ภายในปี 2563

10,000 ราย

ปี 2561

เป้าหมาย ปี 2563

43,095

10,000

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินงาน

เพื่อที่จะทราบมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริษัท
ในด้ า นของผลกระทบจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ท� ำ
การส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการประเมิน
การรับรูท้ ศั นคติ และความเข้าใจต่อบริษทั ซึง่ ผลการส�ำรวจดังกล่าว
ท�ำให้บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของกลุม่ เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง และกลุ ่ ม ผู ้ เ ปราะบางทางสั ง คมที่ มี
ความสามารถในการเข้าถึงโอกาสทางสังคมน้อยกว่าประชากร
กลุ่มอื่น ๆ และบริษัทมีโอกาสร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งบริษัท

มีความตั้งใจในการพัฒนาและต่อยอดโครงการที่สอดคล้องกับ
ธุรกิจของบริษัท เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร
หรือผูป้ ระกอบการรายย่อยรวมถึงกลุม่ เปราะบาง จ�ำนวน 10,000 ราย
ภายในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการด�ำเนินการที่สอดคล้อง
กับธุรกิจโดยการเข้าเป็นส่วนช่วยเหลือในการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
เพิ่มการจ้างงาน และเป็นหน่วยงานช่วยฝึกอาชีพและเพิ่มโอกาส
ในการเข้าสังคมของกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการเด่น
โครงการกล้วยหอมทอง

โครงการสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ด้วยการเพิ่มช่องทางกระจายสินค้ากล้วยหอมทอง
สู่ผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และส่งเสริมให้มีการเพาะปลูก
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
และลดการเน่าเสีย นอกจากนี้ บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ยังมีการน�ำ
กล้วยไปผลิตเป็นเค้กกล้วยหอม และบริษัทยังมีการท�ำสื่อการสอน
เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรในการปลูกกล้วยหอมทอง
โครงการกล้วยหอมทองได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปัจจุบันได้ต่อยอดไปยังสินค้ากล้วยชนิดอื่น ๆ ขยายผลในการ
จ�ำหน่ายกล้วยน�้ำว้าจ�ำนวน 5,000 สาขา และกล้วยเล็บมือนาง
1,000 สาขาทั่วประเทศ และมีเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 รวมทั้งสิ้นกว่า 1,825 ราย ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
กว่า 14,863 ไร่

10
1,825
14,863 ไร่

เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ
รวมทั้งสิ้นกว่า
ราย
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมกว่า
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

โครงการผลไม้ตามฤดูกาล (ล�ำไยและเมล่อน)

โครงการผลไม้ตามฤดูกาลได้ถูกพัฒนาด้วยหลักการเดียวกัน
กับโครงการกล้วยหอมทอง คือการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
ซึง่ ได้นำ� สินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ล�ำไยอีดอและเมล่อน
โดยสิ น ค้ า ล� ำ ไยอี ด อได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากกรมการค้ า ภายใน
การคัดเฉพาะล�ำไยเกรด A เพือ่ น�ำมาจ�ำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
5,000 สาขา ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2561
โดยสามารถขายได้จ�ำนวนน�้ำหนักรวม 83.59 ตัน คิดเป็นเงิน
7,642,080 บาท ส�ำหรับสินค้าเมล่อน บริษัทได้น�ำเมล่อน ซูบาริ คิง
สายพันธุ์ญี่ปุ่นที่มีลักษณะและรสชาติเฉพาะที่ปลูกโดยใจดีฟาร์ม
ซึง่ เป็นศูนย์สร้างเสริมศักยภาพคนพิการทีต่ ำ� บลหันคา อ�ำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท เพื่อน�ำมาขายผ่านทางเว็บไซต์ของ 24 Shopping
ในช่วงวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งยอดสั่งจองทั้งสิ้น 241 ลูก
คิดเป็นมูลค่า 86,139 บาท

สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตร (ล�ำไยอีดอ)

83.59 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 7,642,080 บาท
สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรจากผู้พิการ
(เมล่อน ซูบาริ คิง) จ�ำนวน 241 ลูก
มูลค่า 86,139 บาท

ชุดโครงการกาแฟเพื่อมวลชนและความยั่งยืน

ชุดโครงการกาแฟเพื่อมวลชนและความยั่งยืนได้มีการริเริ่มและสนับสนุนจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
ของร้านกาแฟ ในขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ช่วยสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม ในขั้นตอนการด�ำเนินงานของร้าน
และรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการมีดังนี้

โครงการกาแฟสร้างอาชีพ

จากการร่วมมือกับทางราชการ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมวิชาการ
เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ส�ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการ
พัฒนาโครงการปลูกป่าในจังหวัดน่าน เพื่อสนองรับสั่งของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์
จ�ำกัด ได้สนับสนุนในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก
และแปรรูปเมล็ดกาแฟ เครือ่ งมือการประกอบอาชีพให้กบั ประชาชน
ในจังหวัดน่าน เช่น เครื่องสีกาแฟ โรงตาก และยังรับซื้อเมล็ดกาแฟ

จากชาวบ้ า นด้ ว ยราคาที่ เ ป็ น ธรรม เพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ ร้ า นกาแฟ
“ออลล์ คาเฟ่” และร้านกาแฟ “มวลชน” โดยในปัจจุบันสามารถ
สร้ า งพื้ น ที่ สี เขี ย วได้ 1,459 ไร่ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ เ กษตรกร
กว่า 478 ครัวเรือน
รายละเอียดโครงการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [QR CODE]

1,459 ไร่

สร้างพื้นที่สีเขียวได้
และสร้างรายได้ ให้เกษตรกร
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต

บริษัทได้ด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับมาตรฐานทางการเกษตร
ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรโดยรอบ โดยให้ความรู้ในการปลูกพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP) และสร้าง
ความมั่นคงทางอาชีพให้กับเกษตรกรกว่า 150 ครัวเรือน โดยโครงการนี้ได้เริ่มพัฒนา
มาตัง้ แต่ปี 2553 และมีผลผลิตทีป่ ระสบความส�ำเร็จคือการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกกะเพรา
ที่ด�ำเนินการโดย บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด

ส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกกะเพรา
จ�ำนวน
ครัวเรือน

85

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping

สร้างรายได้ ให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย
จ�ำนวน
ราย
เป็นมูลค่ากว่า

2,772
6,170 ล้านบาท

บริษัทช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย
(SMEs) ด้วยการน�ำสินค้าต่าง ๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่าย
กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ย และกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการภายใต้ โ ครงการหนึ่ ง ต� ำ บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาเพื่อจัดจ�ำหน่ายภายใต้แพลตฟอร์มของร้าน 24 Shopping ซึ่งท�ำให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ต และในปัจจุบันได้ขยาย
แพลตฟอร์มไปสู่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจ�ำนวน 2,772 ราย เป็นมูลค่ากว่า 6,170 ล้านบาท

ร้านกาแฟหลังคาแดง

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา โดยคุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ และสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในการจัดตั้งร้านกาแฟหลังคาแดง
โดยรั บ พนั ก งานมาจากผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาและผ่ า นเกณฑ์
เบื้องต้น มาฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้มีอาชีพ และได้รับโอกาสในการ
กลับเข้าสู่สังคม ทั้งนี้รายได้ที่ได้จากร้านกาแฟได้ถูกน�ำไปต่อยอด
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต่อไป ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ทำ� งานในระยะ 1-1.5 ปี จะได้รบั เข้าท�ำงาน
ต่อในร้านกาแฟมวลชน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกทักษะแล้ว
ทั้งหมด 19 ราย และอยู่ในระหว่างการฝึกอีก 4 ราย

โครงการ 1 บาท ต่อ 1 แก้ว

เพื่อต่อยอดการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้และอาชีพให้กับ
สังคมแล้ว บริษัทยังต่อยอดการสนับสนุน ส่งเสริมการมีโอกาส
อืน่ ๆ ในสังคม โดยหักรายได้จากการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ กาแฟมวลชน
ทุกแก้วเป็นจ�ำนวน 1 บาทต่อ 1 แก้ว มอบเป็นสาธารณประโยชน์
ให้แก่ โรงพยาบาล มูลนิธิฯ และองค์กรการกุศล อาทิ วัดพระบาท
น�ำ้ พุ วัดสวนแก้ว และมูลนิธสิ ธุ าสิณี น้อยอินทร์ เพือ่ เด็กและเยาวชน
และมูลนิธริ ามาธิบดีฯ ในโครงการสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
เป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันรวมกว่า 8 ปี มูลค่าสะสม
11 ล้านบาท
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โครงการ U-Project
(เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ)

ภายใต้ชุดโครงการมิตรแท้โชห่วยที่พัฒนาต่อยอดและต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี 2552 เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกของไทยให้เข้มแข็ง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ร้านค้า
ให้สามารถสร้างช่องทางการขายได้อย่างยั่งยืน จากความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และ
ร้านค้าปลีกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาทีม่ คี วามจ�ำเพาะ
ของร้านค้าปลีกแต่ละราย พัฒนาร้านตามแผนภายใต้การดูแล
อย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงจากสยามแม็คโคร ในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา จัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
ไปจนถึงการจัดร้าน การโฆษณา โดยมีรา้ นค้าปลีกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สะสม ณ ปี 2561 กว่า 6,300 ราย ผลการด�ำเนินการภาพรวม
ของโครงการพบว่ามียอดขายเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 33 ส่งผล
ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่สูงขึ้น
กว่า 343 ล้านบาทต่อปี (ประเมินจากค่าเฉลี่ยยอดขายก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ ปี 2560-2561) พัฒนาทักษะด้านค้าปลีก
ให้กับนักศึกษา สะสม ณ ปี 2561 กว่า 33,600 ราย
รายละเอียดโครงการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE

ภาคทฤษฎี

ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการสะสม ณ ปี 2561
กว่า
ราย
ยอดขายเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน
สูงขึ้นกว่า
ล้านบาทต่อปี
พัฒนาทักษะด้านค้าปลีกให้กับนักศึกษา
สะสม ณ ปี 2561 กว่า
ราย

6,300

343

33

33,600

ภาคปฏิบัติ

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ Big Brother ภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ Thailand SMEs Center
ทีช่ ว่ ยสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ให้เกิดความความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจและสามารถน�ำไปปรับใช้ในกิจการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในฐานะบริษัทพี่เลี้ยงที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) อีกทั้งการจัดกิจกรรม SMEs Seminar ของคณะกรรมการ
กลุ่มการค้าภายในประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการสร้างความแข็งแกร่งในมุมมองของเทคนิคต่าง ๆ
เพื่อเสริมความรู้ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญ
จากการด�ำเนินงานโครงการข้างต้น และโครงการย่อยอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้สง่ เสริมด้านอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมเป็นจ�ำนวน 43,095 ราย
เมื่อกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมได้รับการช่วยเหลือให้แข็งแรง เราก็จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง
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ภาคผนวก

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561
GRI
รายการ
Standard
พลังงาน
302-1 (a) ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
การเผาไหม้อยู่กับที่
- น�้ำมันเตา

หน่วย

2558

2559

2560

2561

กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล

171,137.35
171,137.35
123,301.00

231,481.88
231,481.88
143,934.00

273,582.89
273,582.89
161,001.74

501,239.88
370,720.89
23,384.76

- น�้ำมันดีเซล
- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- ก๊าซธรรมชาติ
การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่
- น�้ำมันดีเซล
- น�้ำมันเบนซิน
- ก๊าซธรรมชาติ
302-1 (b) ปริมาณพลังงานหมุนเวียน
- พลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์

กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล

3,289.57
42,147.39
2,399.39
N/A
N/A
N/A
N/A
0
0

4,083.00
66,951.12
16,513.76
N/A
N/A
N/A
N/A
112.15
122.15

4,086.98
69,182.62
39,311.55
N/A
N/A
N/A
N/A
2,983.28
223.88

1,644.70
292,398.72
53,292.70
130,519.00
115,852.21
14,666.67
0.12
4,604.26
693.18

- พลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์
- พลังงานความร้อนใต้พิภพ
302-1 (c) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ
จากภายนอก
302-1 (e) ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด
302-3
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยรายได้
น�้ำ
303-3 (a) ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ทั้งหมด
- น�้ำใต้ดิน

กิกะจูล

0

0

2,759.40

2,759.40

กิกะจูล
กิกะจูล

0
6,252,744.90

0
6,948,512.89

N/A
7,267,165.11

1,151.68
7,872,737.87

กิกะจูล
กิกะจูล
ต่อล้านบาท

6,423,882.25
15.83

7,180,106.92
15.89

7,543,731.28
15.41

8,378,582.01
15.87

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

7,160,842.33
624,289.00

8,019,912.21
935,815.00

9,061,981.18
1,036,559.00

- น�้ำประปา

ลูกบาศก์เมตร

6,536,553.33

7,084,097.21

8,025,422.18

ลูกบาศก์เมตร

211,852.00

170,996.00

190,839.00

ลูกบาศก์เมตรต่อ
ล้านบาท

17.64

17.75

18.52

8,674,577.76
1,265,706.09 เพิ่มขอบเขต
การเก็บข้อมูลและ
ข้อมูลมีความ
แม่นย�ำมากขึ้น
7,408,871.67 เปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
และวิธีค�ำนวณ
หน่วยการใช้
2,181,914.81 เพิ่มขอบเขต
การเก็บข้อมูลและ
ข้อมูลมีความ
แม่นย�ำมากขึ้น
16.43

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่
และใช้ซ�้ำ
ค่าความเข้มข้นการใช้น�้ำ
ต่อหน่วยรายได้

หมายเหตุ

ซีพีแรมยกเลิก
การใช้น�้ำมันเตา
และเปลี่ยนไปใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อมูลจากการติดตั้ง
โซล่าร์ รูฟท็อป
(Solar Rooftop)
และทางเดิน และเพิม่
ผลการด�ำเนินงาน
อีก 6 พื้นที่
ในปี 2561
ข้อมูลจาก
การค�ำนวณ

141

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561

GRI
รายการ
หน่วย
Standard
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
305-1 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตันคาร์บอนทางตรง (Scope 1)
ไดออกไซด์
เทียบเท่า
- ก๊าซมีเทนจากระบบบ�ำบัด
ตันคาร์บอนน�้ำเสีย
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

2558

2559

2560

2561

10,596.01

8,115.53

9,008.51

13,051.12

3,444.09

1,115.46

914.04

3,253.40

7,151.92

7,000.07

8,094.47

9,797.72

1,011,033.78

1,123,536.20

1,175,060.15

1,272,977.98

1,011,033.78

1,123,536.20

1,175,060.15

1,272,977.98

1,021,629.79

1,131,651.73

1,184,068.66

1,286,029.10

2.52

2.50

2.42

2.44

1,560,924.10

1,823,911.21

2,083,072.07

กิโลกรัม
กิโลกรัม

15,530.00
15,824.00

22,816.00
16,877.00

22,852.00
13,088.00

ตัน
ตัน

18.97
14.16

21.34
18.01

29.02
23.76

30.93
25.84

ตัน
ตัน
ตัน

4.81
N/A
N/A

3.29
N/A
0.04

3.01
N/A
2.25

2.45
0.70
1.94

- การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
305-2 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตันคาร์บอนทางอ้อม (Scope 2)
ไดออกไซด์
เทียบเท่า
- พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ
ตันคาร์บอนจากภายนอก
ไดออกไซด์
เทียบเท่า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
305-4 (a) ค่าความเข้มข้นการปล่อย
ตันคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้
ไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
ล้านบาท
น�้ำทิ้งและของเสีย
306-1 (a)
- ปริมาณน�้ำทิ้ง
ลูกบาศก์เมตร

- ค่าบีโอดี (BOD)
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
(TSS)
306-2 (a) ปริมาณของเสียอันตราย
- เผาท�ำลาย

- ฝังกลบ
- จัดเก็บในพื้นที่
- ส่งกลับคู่ค้า
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หมายเหตุ

เพิ่มขอบเขต
การค�ำนวณมี
ความแม่นย�ำ
มากขึ้น

5,911,382.41 ปี 2561 เพิ่ม
ขอบเขตการเก็บ
ข้อมูลจาก
ซีพี ออลล์ และ
ซีพีแรม ชลบุรี
19,057.19
15,733.51
รวมข้อมูลขยะ
ติดเชื้อจากห้องน�้ำ
และห้องพยาบาล
ที่ส่งท�ำลายตาม
พรบ. สาธารณสุข
และขยะปนเปื้อน
สารเคมี เช่น
ผ้าเช็ดน�้ำมัน

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

GRI
รายการ
Standard
306-2 (b) ปริมาณของเสียไม่อันตราย
- ใช้ซ�้ำ
- น�ำกลับมาใช้ใหม่

- ปุ๋ยหมัก
- เผาท�ำลาย
- ฝังกลบ
- ส่งกลับคู่ค้า
ปริมาณของเสียทั้งหมด
ปริมาณของเสีย ไม่นับรวม
ของเสียที่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์
สัดส่วนของของเสียที่น�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อปริมาณของเสีย
ทั้งหมด

หน่วย

2558

2559

2560

2561

ตัน
ตัน
ตัน

12,640.09
N/A
N/A

21,699.29
N/A
N/A

28,075.68
N/A
N/A

71,983.07
394.62
39,244.35

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

1,131.44
820.01
10,660.96
27.68

2,021.71
1,193.51
18,452.91
31.16

5,065.75
1,651.77
21,325.40
32.76

6,103.60
1,955.43
24,168.59
116.48

ตัน
ตัน

12,659.06
11,499.23

21,720.63
19,667.42

28,104.70
23,003.88

72,014.00
26,153.02

0.09

0.09

0.18

0.64

หมายเหตุ

ของเสียน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ เช่น
กล่องกระดาษ
บรรจุภณ
ั ฑ์

เพิ่มขอบเขตการ
เก็บข้อมูลจาก
ซีพีแรม ชลบุรี

หมายเหตุ
1. นิยามศัพท์
- N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
2. มาตรฐานและขอบเขตการค�ำนวณ
- การค�ำนวณเป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน GRI Standard 2018
- ปริมาณพลังงาน (จูล) ค�ำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่าการแปลงหน่วย (Conversion Factor) ตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ อ้างอิงตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด คือผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปริมาณพลังงานหมุนเวียน  และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
- ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้ ครอบคลุมพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
- ปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด คือผลรวมของการใช้น�้ำประปาและน�้ำใต้ดิน ข้อมูลจากการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล และผู้ให้เช่าอาคาร และการค�ำนวณ
อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยการใช้น�้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค�ำนวณจากข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)  อ้างอิงจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) และรายงานให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน
(Global Warming Potential: GWP) ตามแนวทางของ IPCC
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) คือผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซมีเทนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope  2) คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
- ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
- ปริมาณของเสียทั้งหมด คือผลรวมของของเสียอันตรายและของเสียที่ไม่อันตราย
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561
ผลการด�ำเนินงานความยั่งยืน ด้านสังคม ปี 2561 ข้อมูลด้านบุคลากร
GRI
รายการ
Standard
จ�ำนวนพนักงาน
102-8
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
• ชาย
• หญิง
จ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง
จ�ำนวนพนักงานประจ�ำ
• ชาย
• หญิง
คนงาน/ผู้รับเหมา
• ชาย
• หญิง
ความหลากหลายของพนักงาน
405-1
จ�ำแนกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management)
• ชาย
• หญิง
ผู้บริหาร (Management & Junior
Management)
• ชาย
• หญิง
เจ้าหน้าที่ (Officer)
• ชาย
• หญิง
จ�ำแนกตามอายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี
• ชาย
• หญิง
อายุ 30-50 ปี
• ชาย
• หญิง
อายุมากกว่า 50 ปี
• ชาย
• หญิง
102-41
สัดส่วนตัวแทนพนักงานคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ผลการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
401-1
การจ้างงานใหม่
จ�ำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
• ชาย
• หญิง
จ�ำแนกตามอายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี
• ชาย
• หญิง
144

หน่วย

2558

2559

2560

2561

คน
คน
คน

63,654
22,410
41,244

71,072
24,349
46,723

75,842
25,942
49,900

92,692
33,110
59,582

คน
คน
คน
คน
คน
คน

63,654
22,410
41,244
N/A
N/A
N/A

71,072
24,349
46,723
N/A
N/A
N/A

75,842
25,942
49,900
N/A
N/A
N/A

83,609
28,330
55,279
9,083
4,780
4,303

คน
คน
คน
คน

17
13
4
2,100

18
14
4
2,300

18
14
4
2,437

23
17
6
2,677

คน
คน
คน
คน
คน

982
1,188
61,537
21,415
40,122

1,066
1,234
68,754
23,269
45,485

1,106
1,331
73,387
24,822
48,565

1,189
1,488
80,909
27,124
53,785

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

34,384
11,762
22,622
28,581
10,389
18,192
689
258
431
99.24

39,364
13,036
26,328
30,868
10,996
19,872
840
318
522
99.24

41,777
13,917
27,860
33,105
11,667
21,438
960
358
602
99.55

46,252
15,170
31,082
36,234
12,699
23,535
1,123
461
662
99.29

ร้อยละ

54

54

54

82

คน
คน
คน

31,002
N/A
N/A

33,926
N/A
N/A

34,123
N/A
N/A

44,993
16,637
28,356

คน
คน
คน

24,191
N/A
N/A

27,292
N/A
N/A

27,505
N/A
N/A

37,013
13,741
23,272

หมายเหตุ

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)
GRI
Standard

404-1

รายการ
อายุ 30-50 ปี
• ชาย
• หญิง
อายุมากกว่า 50 ปี
• ชาย
• หญิง
การลาออก
จ�ำนวนพนักงานประจ�ำลาออกทั้งหมด
• ชาย
• หญิง
จ�ำแนกตามอายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี
• หญิง
• ชาย
อายุ 30-50 ปี
• ชาย
• หญิง
อายุมากกว่า 50 ปี
• ชาย
• หญิง
การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมจ�ำแนกเพศ
• ชาย
• หญิง
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมจ�ำแนกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management)
• ชาย
• หญิง
ผู้บริหาร (Management & Junior
Management)
• ชาย
• หญิง
เจ้าหน้าที่
• ชาย
• หญิง

หน่วย

2558

2559

2560

2561

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6,783
N/A
N/A
28
N/A
N/A

6,603
N/A
N/A
31
N/A
N/A

6,587
N/A
N/A
31
N/A
N/A

7,945
2,880
5,065
35
16
19

คน
คน
คน

28,833
N/A
N/A

32,737
N/A
N/A

33,502
N/A
N/A

35,160
13,470
21,690

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

22,513
N/A
N/A
6,235
N/A
N/A
85
N/A
N/A

25,973
N/A
N/A
6,694
N/A
N/A
70
N/A
N/A

26,327
N/A
N/A
7,078
N/A
N/A
97
N/A
N/A

27,324
10,509
16,815
7,691
2,913
4,778
145
48
97

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

N/A
N/A
80.65

N/A
N/A
129.31

N/A
N/A
68.19

26.57
24.37
71.63

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

N/A
N/A
40.67

N/A
N/A
53.99

N/A
N/A
54.44

88.67
20.50
61.13

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

N/A
N/A
24.96
N/A
N/A

N/A
N/A
37.43
N/A
N/A

N/A
N/A
81.98
N/A
N/A

65.28
57.13
24.38
25.55
23.78

หมายเหตุ

ขอบเขต
ข้อมูลสัดส่วนตัวแทนพนักงานคณะกรรมการสวัสดิการครอบคลุมเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เท่านั้น
ข้อมูลค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงานครอบคลุมเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแมคโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด เท่านั้น
ผู้รับเหมา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมเฉพาะแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงร้านสาขา
ผู้รับเหมา บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาทั้งหมด (ผู้รับเหมาประจ�ำ ผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่สาขา supplier ขนส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แม่บ้าน)
ผู้รับเหมา บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด รวมเฉพาะแม่บ้านประจ�ำส�ำนักงาน-อาคาร  ผู้รับเหมาในสายการผลิต
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561
ผลการด�ำเนินงานความยั่งยืน ด้านสังคม ปี 2561
GRI
รายการ
Standard
พนักงาน
GRI 403-2 อัตราการขาดงาน Absentee
(2016)
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
403-9 a อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR)
(2018)
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (IR) - พนักงาน
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
403-10 a จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิด
(2018)
จากการท�ำงาน
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (OIFR)
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
ผู้รับเหมา
403-9 b อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR)
(2018)
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (IR)
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
403-10 b จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการท�ำงาน
(2018)
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (OIFR)
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง

หน่วย

2558

2559

2560

2561

หมายเหตุ

%
%
%

1.89
0.83
1.06
0.60
1.72
0.50
2.95
4.05
1.68

0.90
0.36
0.55
1.95
3.56
1.06
1.98
3.10
1.37

2.26
2.41
2.18
1.10
1.93
0.65
2.91
4.99
1.78

ข้อมูลปี 2558-2560
ไม่รวม บริษัท ซีพีแรม
จ�ำกัด ชลบุรี

กรณีต่อ 1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

1.70
0.73
0.97
0.95
1.86
0.44
2.79
4.51
1.83

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

กรณีต่อ 1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

0
0

0
0

0
0

0
0

1.11

1.01

1.99

กรณีต่อ1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

5.05
6.76
3.31

6.09
7.47
4.13

3.03
3.97
2.06

1.02
0.94
1.15
1.73
1.53
2.05

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

กรณีต่อ 1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

0
0

0
0

0
0

0
0

กรณีต่อ 1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

กรณีต่อ 1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

ขอบเขต
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ไม่รวมข้อมูลส�ำหรับร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงในอาณาเขต (Sub-area), Store Business Partner (SBP)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ไม่รวมการให้บริการด้านอาหารของสยามแม็คโคร
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด อาหารพร้อมรับประทาน (ลาดหลุมแก้ว), เบเกอรี่ (ลาดกระบัง) ปี 2561 เพิ่มการรายงานข้อมูล ซีพีแรม  ชลบุรี
ผู้รับเหมา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมเฉพาะแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงร้านสาขา
ผู้รับเหมา บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาทั้งหมด (ผู้รับเหมาประจ�ำ ผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่สาขา supplier ขนส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน)
ผู้รับเหมา บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด รวมเฉพาะแม่บ้านประจ�ำส�ำนักงาน-อาคาร  ผู้รับเหมาในสายการผลิต
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

GRI Content Index
Global
Reporting
Disclosure Title
Initiative
Standards
General Disclosures
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters

About this Report
About this Report
About this Report

102-4
102-6
102-7

Location of operations
Markets served
Scale of the organization

About this Report
About this Report
About this Report, Annex

102-8

Information on employees and other
workers
Supply chain

Appendix

102-9
102-10

Significant changes to the organization and
its supply chain

102-11

Precautionary Principle or approach

102-12
102-13
102-14
102-15
102-16
102-17
102-18
102-19
102-22
102-26

Section

Cascading Responsibilities
Throughout the Value
Chains
-

Organization of Corporate
Governance, Management
with Transparency
External initiatives
Organization of Corporate
Governance, Management
with Transparency
Membership of associations
Organization of Corporate
Governance, Management
with Transparency
Statement from senior decision-maker
Message of Chairman,
Message of the Chairman
of the Executive Committee
Key impacts, risks, and opportunities
Organization of Corporate
Governance, Management
with Transparency
Values, principles, standards, and norms of Building on Ambition,
behavior
Strategy for Sustainability
Mechanisms for advice and concerns
about ethics
Governance structure
Organization of Corporate
Governance, Management
with Transparency
Delegating authority
Composition of the highest governance
body and its committees
Role of highest governance body in setting
purpose, values, and strategy

-

Page
Number

Remark

4-5
4-8
8

External
Assurance

Refer to CP ALL
Annual Report
2018, page 63
4-8
4-8
5
Refer to CP ALL
144-145 Annual Report
2018, page 3,
33, 42-45, 62
144-146
-

-

4,
132-135

-

132-135 Refer to CP ALL
Annual Report
2018, page 34
24-31

-

24-31

-

30

-

2-3

-

27-28

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

13-14,
24-31
34-36
24-28

24-29
24-29

-

-

-

-

-

-

-

-

Refer to CP ALL
Annual Report
2018, page 83-85
-
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561

Global
Reporting
Disclosure Title
Initiative
Standards
102-29
Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts
102-30
Effectiveness of risk management
processes

Section
-

Page
Number
27-28,
40-45
27-28

Remark

External
Assurance
-

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

-

48-55

-

-

48-55

-

-

48-55

-

-

4-8

-

102-31

Review of economic, environmental,
and social topics

-

18-20,
27-28

102-40

List of stakeholder groups

48-55

102-41

Collective bargaining agreements

102-42

Identifying and selecting stakeholders

102-43

Approach to stakeholder engagement

102-44

Key topics and concerns raised

102-45

Entities included in the consolidated
financial statements

Embracing Differences,
Building Bridges, and
Forging Benefits
Embracing Differences,
Building Bridges, and
Forging Benefits
Embracing Differences,
Building Bridges, and
Forging Benefits
Embracing Differences,
Building Bridges, and
Forging Benefits
Embracing Differences,
Building Bridges, and
Forging Benefits
About this Report

102-46

Defining report content and topic
Boundaries

18-20

102-47

List of material topics

18-20

-

-

102-49

Changes in reporting

18-20

-

-

102-50

Reporting period

18

-

-

102-52

Reporting cycle

18

-

-

102-53

Contact point for questions regarding
the report

Emphasis on All Material
Issues for Sustainability in
All Dimensions
Emphasis on All Material
Issues for Sustainability in
All Dimensions
Emphasis on All Material
Issues for Sustainability in
All Dimensions
Emphasis on All Material
Issues for Sustainability in
All Dimensions
Emphasis on All Material
Issues for Sustainability in
All Dimensions
Emphasis on All Material
Issues for Sustainability in
All Dimensions

Refer to CP ALL
Annual Report
2018, page 2
-

8

-

-

148

-
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Global
Reporting
Disclosure Title
Initiative
Standards
102-54
Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards
102-55

GRI content index

102-56

External assurance

Management Approach
103-1
Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2
Economic
203-1

The management approach and its
components
Significant indirect economic impacts

Procurement Practices
204-1
Proportion of spending on local suppliers
Anti-corruption
205-2
Communication and training about
anti-corruption policies and procedures
Materials
301-1
Materials used by weight or volume
301-2
301-3
Energy
302-1
302-2
302-3
302-4
302-5

Section

Page
Number

Remark

External
Assurance

Emphasis on All Material
Issues for Sustainability in
All Dimensions
GRI content index

18

-

-

This
page
163-164

-

-

-

-

Emphasis on All Material
Issues for Sustainability
in All Dimensions
All chapters

18-20

-

-

All

-

-

Innovation creates
intellect, increase
business value

68-73

Cascading Responsibilities
Throughout the Value
Chains

133

-

-

Standing beside honesty,
stepping aside Corruption

34-37

-

-

109,
111-112
110
108-113

-

-

141-143

-

Appendix
Climate Change
Management, Alternating
for Renewable Energy
-

141
117

-

Appendix

141

Materiality process
Assurance Statement

-

Recycled input materials used
Reclaimed products and their packaging
materials

Protecting the Ecosystem
and Committing to Being
Green

Energy consumption within
the organization
Energy consumption outside of the
organization
Energy intensity
Reduction of energy consumption

Appendix

Reductions in energy requirements of
products and services
Water and effluents
303-1
Water withdrawal by source

-

-

-
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Global
Reporting
Disclosure Title
Initiative
Standards
Biodiversity
304-1
Operational sites owned, leased, managed
in, or adjacent to, protected areas and
areas of high biodiversity value outside
protected areas
304-2
Significant impacts of activities, products,
and services on biodiversity
304-3
304-4
Emissions
305-1
305-2
305-3
305-4
305-5
305-6

Habitats protected or restored
IUCN Red List species and national
conservation list species with habitats
in areas affected by operations

Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
GHG emissions intensity
Reduction of GHG emissions
Emissions of ozone-depleting substances
(ODS)
305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),
and other significant air emissions
Effluents and Waste
306-1
Water discharge by quality and destination
306-2
Waste by type and disposal method
306-3
Significant spills
306-4
Transport of hazardous waste
306-5
Water bodies affected by water discharges
and/or runoff
Supplier Environmental Assessment
308-1
Negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken
Employment
401-1
New employee hires and employee
turnover
Occupational Health and Safety
403-4
Worker participation, consulation, and
communication on occupational health
and safety
403-10
Work-related ill health
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Section

Page
Number

Remark

External
Assurance

-

Protecting the Ecosystem
and Committing to Being
Green
-

Appendix
Appendix
Appendix

-

108-113

131

142
142
142
116-119

Appendix
Appendix

-

-

-

142
142

Appendix

Appendix

144-145

-

77-78

-

147

-

-
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Global
Reporting
Disclosure Title
Initiative
Standards
Training and Education
404-1
Average hours of training per year per
employee
404-2
Programs for upgrading employee skills
and transition assistance programs
404-3

Percentage of employees receiving regular
performance and career development
reviews

Diversity and Equal Opportunity
405-1
Diversity of governance bodies and
employees
Local Communities
413-1
Operations with local community
engagement, impact assessments,
and development programs
Supplier Social Assessment
414-1
New suppliers that were screened using
social criteria
414-2
Negative social impacts in the supply
chain and actions taken
Customer Health and Safety
416-1
Assessment of the health and safety
impacts of product and service categories
Marketing and Labeling
417-1
Requirements for product and service
information and labeling

Page
Number

Remark

External
Assurance

Appendix

145

-

-

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

59-60

Appendix

144

-

-

-

-

Section

58-64

134-137

126-128
123,
126-128
Selecting Hygienic Food
with the Consumer Health
at Heart

86-91

Selecting Hygienic Food
with the Consumer Health
at Heart

86-91
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United Nations Sustainability Development Goals (UN SDGs)
Goals

152

Description

Page

1

End poverty in all its forms everywhere

132-139

2

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

86-91
100-104

3

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

76-83

4

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

94-97

5

Achieve gender equality and empower all women and girls

40-45

6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

122-123

7

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

116-119

8

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

68-73
76-83
94-97

9

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

68-73

10

Reduce inequality within and among countries

100-104
132-139

11

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

12

Ensure sustainable consumption and production patterns

108-113
116-119
126-129

13

Take urgent action to combat climate change and its impacts

116-119

14

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

126-129

15

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

108-113

16

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

24-31
34-37

17

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

-

-

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

UNGC Advanced Level
Implementing
the Ten
Principles into
Strategies &
Operations

UNGC Advanced level checklist
Comment/Reference
Criterion 1: The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Place responsibility for execution of sustainability strategy in
13-17
relevant corporate functions (procurement, government affairs,
human resources, legal, etc) ensuring no function conflicts with
company’s sustainability commitments and objectives
- Align strategies, goals and incentive structures of all business
13-17
units and subsidiaries with corporate sustainability strategy
- Assign responsibility for corporate sustainability implementation
13-17
to an individual or group within each business unit and subsidiary
- Design corporate sustainability strategy to leverage synergies
13-17
between and among issue areas and to deal adequately with
trade-offs
- Ensure that different corporate functions coordinate closely
13-17
to maximize performance and avoid unintended negative
impacts
- Other established or emerging best practices
Criterion 2: The COP describes value chain implementation
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Analyze each segment of the value chain carefully, both
86-91,
upstream and downstream, when mapping risks, opportunities
126-129
and impacts
- Communicate policies and expectations to suppliers and other
126-129
relevant business partners
- Implement monitoring and assurance mechanisms (e.g. audits/
screenings) for compliance within the company’s sphere of
influence
- Undertake awareness-raising, training and other types of capacity
building with suppliers and other business partners
- Other established or emerging best practices

86-91,
126-129
126-129
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UNGC Advanced level checklist
Comment/Reference
Criterion 3: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
Robust
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
Human
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
Rights
goals, timelines, metrics, and responsible staff
Management - Commitment to comply with all applicable laws and respect
40-45
Policies &
internationally recognized human rights, wherever the company
Procedures
operates (e.g., the Universal Declaration of Human Rights, Guiding
Principles on Human Rights)
- Integrated or stand-alone statement of policy expressing
13-17
commitment to respect and support human rights approved
at the most senior level of the company
- Statement of policy stipulating human rights expectations of
13-17
personnel, business partners and other parties directly linked
to operations, products or services
- Statement of policy publicly available and communicated
13-17
internally and externally to all personnel, business partners
and other relevant parties
- Other established or emerging best practices
Criterion 4: The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17,
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
40-45
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Process to ensure that internationally recognized human rights
40-45
are respected
- On-going due diligence process that includes an assessment
40-45
of actual and potential human rights impacts
The Guiding Principles suggest that the assessment:
- Internal awareness-raising and training on human rights for
40-45
management and employees
- Operational-level grievance mechanisms for those potentially
40-45
impacted by the company’s activities
- Allocation of responsibilities and accountability for addressing
40-45
human rights impacts
- Internal decision-making, budget and oversight for effective
40-45
responses to human rights impacts
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UNGC Advanced level checklist
Comment/Reference
- Processes to provide for or cooperate in the remediation of
40-45
adverse human rights impacts that the company has caused
or contributed to
- Process and programs in place to support human rights through:
40-45
core business; strategic philanthropic/social investment; public
policy engagement/advocacy; partnerships and/or other forms
of collective action
- Other established or emerging best practices
Criterion 5: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- System to monitor the effectiveness of human rights policies
40-45
and implementation with quantitative and qualitative metrics,
including in the supply chain
- Monitoring drawn from internal and external feedback, including
affected stakeholders
- Process to deal with incidents the company has caused or
40-45
contributed to for internal and external stakeholders
- Outcomes of integration of the human rights principles
40-45
Suggested GRI Indicators: HR2 Percentage of significant suppliers,
40-45
contractors, and other business partners that have undergone
human rights screening, and actions taken. HR10 Percentage and
total number of operations that have been subject to human rights
reviews and/or impact assessments.)
(a) Be of a form and frequency that reflect an enterprise’s
human rights impacts and that are accessible to its intended
audiences;
(b) Provide information that is sufficient to evaluate the adequacy
of an enterprise’s response to the particular human rights
impact involved;
(c) In turn not pose risks to affected stakeholders, personnel or to
legitimate requirements of commercial confidentiality.
- Outcomes of remediation processes of adverse human rights
40-45
impacts (Suggested GRI Indicator: HR11 Number of grievances
related to human rights filed, addressed and resolved through
formal grievance mechanisms.)
- Other established or emerging best practices
-
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UNGC Advanced level checklist
Comment/Reference
Criterion 6: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labour
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
Robust
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
Labour
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
Management
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Reference to principles of relevant international labour standards
40-45
Policies &
(ILO
Conventions)
and
other
normative
international
instruments
Procedures
in company policies
- Reflection on the relevance of the labour principles for the
76-83
company
- Written company policy to obey national labour law, respect
https://www.cpall.co.th/
principles of the relevant international labour standards in
wp-content/uploads/
company operations worldwide, and engage in dialogue with
2018/06/09_CPALL- Humanrepresentative organization of the workers (international, sectoral, Rights-and-Labor- practicnational).
es-Policy_EN_Final-for-web_
Rv.120618-1.pdf
- Inclusion of reference to the principles contained in the relevant
https://www.cpall.co.th/
international labour standards in contracts with suppliers and
wp-content/uploads/
other relevant business partners
2018/06/09_CPALL- HumanRights-and-Labor- practices-Policy_EN_Final-for-web_
Rv.120618-1.pdf
- Specific commitments and Human Resources policies, in line
https://www.cpall.co.th/
with national development priorities or decent work priorities
wp-content/uploads/
in the country of operation Examples: Inclusion of vulnerable/
2018/06/09_CPALL- Humandiscriminated groups in the workforce (e.g., women, disabled,
Rights-and-Labor- practicmigrant, HIV/AIDS, older/younger workers); equal pay for work
es-Policy_EN_Final-for-web_
of equal value; contribution to national strategies to eliminate
Rv.120618-1.pdf
child/forced labour, etc.
- Participation and leadership in wider efforts by employers’
40-45
organizations (international and national levels) to jointly address
challenges related to labour standards in the countries of
operation, possibly in a tripartite approach (business – trade
union – government).
- Structural engagement with a global union, possibly via a Global
40-45
Framework Agreement
- Other established or emerging best practices
Criterion 7: The COP describes effective management systems to integrate the labour principles
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Risk and impact assessments in the area of labour
40-45
- Dialogue mechanism with trade unions to regularly discuss and
review company progress in addressing labour standards
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UNGC Advanced level checklist
Comment/Reference
- Allocation of responsibilities and accountability within the
40-45,
organization
76-83
- Internal awareness-raising and training on the labour principles
40-45
for management and employees
- Active engagement with suppliers to address labour-related
48-55
challenges
- Grievance mechanisms, communication channels and other
40-45
procedures (e.g., whistleblower mechanisms) available for
workers to report concerns, make suggestions or seek advice,
designed and operated in agreement with the representative
organization of workers
- Other established or emerging best practices
Criterion 8: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labour principles integration
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- System to track and measure performance based on standardized performance metrics
- Dialogues with the representative organization of workers to
76-83
regularly review progress made and jointly identify priorities
for the future
- Audits or other steps to monitor and improve the working
126-129
conditions of companies in the supply chain, in line with
principles of international labour standards
- Process to positively engage with the suppliers to address the
126-129
challenges (i.e., partnership approach instead of corrective
approach) through schemes to improve workplace practices
- Outcomes of integration of the Labour principles
- Other established or emerging best practices
Criterion 9: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of environmental stewardship
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
Robust
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
Environmental
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
Management goals, timelines, metrics, and responsible staff
Policies &
- Reference to relevant international conventions and other
Procedures
international instruments (e.g. Rio Declaration on Environment
and Development)
- Reflection on the relevance of environmental stewardship for
108-113,
the company
116-119
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UNGC Advanced level checklist
- Written company policy on environmental stewardship

Comment/Reference
https://www.cpall.co.th/
wp-content/uploads/
2018/06/05_CPAllEnvironmental-Policy_Eng.
pdf https://www.cpall.co.th/
wp-content/up
-

- Inclusion of minimum environmental standards in contracts with
suppliers and other relevant business partners
- Specific commitments and goals for specified years
13-17
- Other established or emerging best practices
Criterion 10: The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Environmental risk and impact assessments
- Assessments of lifecycle impact of products, ensuring
108-113,
environmentally sound management policies
116-119
- Allocation of responsibilities and accountability within the
organisation
- Internal awareness-raising and training on environmental
108-113,
stewardship for management and employees
116-119
- Grievance mechanisms, communication channels and other
4-8, 36
procedures (e.g. whistleblower mechanisms) for reporting
concerns or seeking advice regarding environmental impacts
- Other established or emerging best practices
Criterion 11: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- System to track and measure performance based on standardized
116-119
performance metrics
- Leadership review of monitoring and improvement results
116-119
- Process to deal with incidents
- Audits or other steps to monitor and improve the environmental
126-129
performance of companies in the supply chain
- Outcomes of integration of the environmental principles
108-113, 116-119
ð Other established or emerging best practices
-
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UNGC Advanced level checklist
Comment/Reference
Criterion 12: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
Robust
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
Anticompany plans to undertake to fulfill this criterion, including
Corruption
goals, timelines, metrics, and responsible staff
Management - Publicly stated formal policy of zero-tolerance of corruption
34-37
Policies &
24-31
Procedures - Commitment to be in compliance with all relevant anti-corruption laws, including the implementation of procedures to know
the law and monitor changes
- Statement of support for international and regional legal
frameworks, such as the UN Convention against Corruption
- Detailed policies for high-risk areas of corruption
- Policy on anti-corruption regarding business partners
34-37, 126-129
- Other established or emerging best practices
Criterion 13: The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principle
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Support by the organization’s leadership for anti-corruption
24-31, 34-37
- Carrying out risk assessment of potential areas of corruption
24-31
- Human Resources procedures supporting the anti-corruption
24-31, 34-37
commitment or policy, including communication to and training
for all employees
- Internal checks and balances to ensure consistency with the
24-31, 34-37
anti-corruption commitment
- Actions taken to encourage business partners to implement
24-31
anti-corruption commitments
- Management responsibility and accountability for implementation of the anti-corruption commitment or policy
- Communications (whistleblowing) channels and follow-up
24-31
mechanisms for reporting concerns or seeking advice
- Internal accounting and auditing procedures related to
24-31
anticorruption
- Other established or emerging best practices
-
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Taking Action
in Support of
Broader UN
Goals and
Issues

160

UNGC Advanced level checklist
Comment/Reference
Criterion 14: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of
anti-corruption
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Leadership review of monitoring and improvement results
24-31
- Process to deal with incidents
- Public legal cases regarding corruption
- Use of independent external assurance of anti-corruption
24-31
programmes
- Outcomes of integration of the anti-corruption principle
- Other established or emerging best practices
Criterion 15: The COP describes core business contributions to UN goals and issues
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Align core business strategy with one or more relevant UN goals/ https://www.cpall.co.th/en/
issues
sustain/cpall-and-thesustainable-developmentgoals/
- Develop relevant products and services or design business
https://www.cpall.co.th/en/
models that contribute to UN goals/issues
sustain/cpall-and-thesustainable-developmentgoals/
- Adopt and modify operating procedures to maximize contribuhttps://www.cpall.co.th/en/
tion to UN goals/issues
sustain/cpall-and-thesustainable-developmentgoals/
- Other established or emerging best practices
Criterion 16: The COP describes strategic social investments and philanthropy
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
13-17, 94-97,
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
100-104, 132-139
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Pursue social investments and philanthropic contributions that
13-17, 94-97,
tie in with the core competencies or operating context of the
100-104, 132-139
company as an integrated part of its sustainability strategy
- Coordinate efforts with other organizations and initiatives to
13-17, 94-97,
amplify—and not negate or unnecessarily duplicate—the efforts
100-104, 132-139
of other contributors
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UNGC Advanced level checklist
- Take responsibility for the intentional and unintentional effects
of funding and have due regard for local customs, traditions,
religions, and priorities of pertinent individuals and groups
- Other established or emerging best practices
Criterion 17: The COP describes advocacy and public policy engagement
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Publicly advocate the importance of action in relation to one or
more UN goals/issues

- Commit company leaders to participate in key summits,
conferences, and other important public policy interactions in
relation to one or more UN goals/issues
- Other established or emerging best practices
Criterion 18: The COP describes partnerships and collective action
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Develop and implement partnership projects with public or
private organizations (UN entities, government, NGOs, or other
groups) on core business, social investments and/or advocacy
- Join industry peers, UN entities and/or other stakeholders in
initiatives contributing to solving common challenges and
dilemmas at the global and/or local levels with an emphasis on
initiatives extending the company’s positive impact on its value
chain
- Other established or emerging best practices
Corporate
Criterion 19: The COP describes CEO commitment and leadership
Sustainability
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
Governance
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
and Leadership
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- CEO publicly delivers explicit statements and demonstrates
personal leadership on sustainability and commitment to the
UN Global Compact
- CEO promotes initiatives to enhance sustainability of the
company’s sector and leads development of industry standards

Comment/Reference
100-104,
132-139
-

13-17
13-17
https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-thesustainable-developmentgoals/
https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-thesustainable-developmentgoals/
-

13-17
94-97, 100-104,
126-129, 132-139
94-97, 100-104,
126-129, 132-139

-

2-3, 13-17
-
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UNGC Advanced level checklist
- CEO leads executive management team in development of
corporate sustainability strategy, defining goals and overseeing
implementation
- Make sustainability criteria and UN Global Compact principles
part of goals and incentive schemes for CEO and executive
management team
- Other established or emerging best practices
Criterion 20: The COP describes Board adoption and oversight
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Board of Directors (or equivalent) assumes responsibility and
oversight for long-term corporate sustainability strategy and
performance
- Board establishes, where permissible, a committee or assigns an
individual board member with responsibility for corporate
sustainability.
- Board (or committee), where permissible, approves formal
reporting on corporate sustainability (Communication on
Progress)
- Other established or emerging best practices
Criterion 21: The COP describes stakeholder engagement
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
- Any relevant policies, procedures, and activities that the
company plans to undertake to fulfill this criterion, including
goals, timelines, metrics, and responsible staff
- Publicly recognize responsibility for the company’s impacts
on internal and external stakeholders
- Define sustainability strategies, goals and policies in consultation
with key stakeholders
- Consult stakeholders in dealing with implementation dilemmas
and challenges and invite them to take active part in reviewing
performance
- Establish channels to engage with employees and other
stakeholders to hear their ideas and address their concerns,
and protect ‘whistle-blowers’
- Other established or emerging best practices

162

Comment/Reference
https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-thesustainable-developmentgoals/
-

24-31
13-17
13-17
-

13-17, 48-55
2-3, 13-17, 48-55
48-55
-
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Independent limited assurance report
To the Directors of CP ALL Public Company Limited (“CPALL”)
Conclusion

Based on the procedures performed, as described below, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the selected subject matters (“Subject Matters”) identified below and included in the Sustainability Report 2018 (the
“Report”) for the year ended 31 December 2018 and disclosures regarding their adherence to the three AccountAbility
Principles of Inclusiveness, Materiality and Responsiveness under AA1000APS (2008), and reliability of Subject
Matters, are not, in all material respects, prepared in compliance with the reporting criteria (the “Criteria”).
Our Responsibilities
We have been engaged by CPALL and are responsible
for providing a limited assurance conclusion in respect of
the Subject Matters for the year ended 31 December 2018
to be included in the Report as identified below.
Our assurance engagement is conducted in accordance
with the International Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other
than Audits or Reviews of Historical Financial
Information and ISAE 3410 Assurance on Greenhouse
Gas Statements. We have also conducted our
engagement in accordance with the Accountability
Assurance Standard of Sustainability AA1000AS (2008)
at moderate level that corresponds to a limited assurance
as per ISAE 3000 with a Type 2 engagement, which
covers not only the nature and extent of the
organisation’s adherence to the AA1000APS, but also
evaluates the reliability of Subject Matters as indicated
below. These standards require the assurance team to
possess the specific knowledge, skills and professional
competencies needed to provide assurance on
sustainability information, and that we plan and perform
the engagement to obtain limited assurance on whether
the Subject Matters are prepared, in all material respects,
in compliance with the Criteria. We have complied with
the requirements of the Code of Ethics for Professional
Accountants issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants to ensure their independence. The
firm applies International Standard on Quality Control 1
and accordingly maintains a comprehensive system of
quality control including documented policies and
procedures regarding compliance with ethical
requirements, professional standards and applicable legal
and regulatory requirements.

We have not been engaged to provide an assurance
conclusion on any other information disclosed within the
Report.
Subject Matters
Subject Matters comprised of the following data
expressed numerically or in descriptive text for the year
ended 31 December 2018:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRI 302-1 Energy consumption within
organization (2016 version)
GRI 302-3 Energy intensity (2016 version)
GRI 303-3 Water withdrawal (2018 version)
GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
(2016 version)
GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions (2016 version)
GRI 305-4 GHG emissions intensity (2016
version)
GRI 306-2 Waste by type and disposal method
(2016 version)
GRI 403-4 Worker participation, consultation, and
communication on occupational health and safety
(2018 version)
GRI 403-9 Work-related injuries (2018 version)
GRI 403-10 Work-related ill health (2018 version)
Percentage of workers whose work, or workplace,
is controlled by organization, that are represented
by formal joint management-worker health and
safety committees (in accordance with GRI 403-1
(b) (2016 version))
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Criteria
The Subject Matters were assessed according to the
following criteria:

•
•

The Sustainability Reporting Standards of the
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”)
with core option; and
AA1000 AccountAbility Principles Standard
(2008) (“AA1000APS”).

Director’s and management’s responsibilities
The director and management of CPALL are responsible
for the preparation and presentation of the Subject
Matters, specifically ensuring that in all material respects
the Subject Matters are prepared and presented in
accordance with the Criteria. This responsibility also
includes the internal controls relevant to the preparation
of the Report that is free from material misstatement
whether due to fraud or error.
Procedure performed
In forming our limited assurance conclusion over the
Subject Matters, our procedures consisted of making
enquiries and applying analytical and other evidence
gathering procedures including:

•
•

•

•

•

Interviews with senior management and relevant
staff at corporate and operating sites;
Inquiries about the design and implementation of
the systems and methods used to collect and
process the information reported, including the
aggregation of source data into the Subject
Matters;
Inquiries about managements practices and
procedures related to identifying stakeholders and
their expectations, determining material
sustainability matters and implementing
sustainability policies and guidelines;
Visits CPALL Head office and CDC Bang Bua
Thong, CRRAM Lat Lum Kaew, and Siam Makro
head office and Srinakarin 2 branch, selected on
the basis of risk analysis including the
consideration of both quantitative and qualitative
criteria;
Agreeing the Subject Matters to relevant
underlying sources on a sample basis to determine
whether all the relevant information has been
included in the Subject Matters and prepared in
accordance with the Criteria.

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

the assurance that would have been obtained had a
reasonable assurance engagement been performed.
Accordingly, we do not express a reasonable assurance
opinion.
Inherent limitations
Due to the inherent limitations of any internal control
structure it is possible that errors or irregularities in the
information presented in the Report may occur and not
be detected. Our engagement is not designed to detect all
weaknesses in the internal controls over the preparation
and presentation of the Report, as the engagement has not
been performed continuously throughout the period and
the procedures performed were undertaken on a test
basis.
Restriction of use of our report
Our report should not be regarded as suitable to be used
or relied on by any party wishing to acquire rights against
us other than CPALL, for any purpose or in any other
context. Any party other than CPALL who obtains access
to our report or a copy thereof and chooses to rely on our
report (or any part thereof) will do so at its own risk. To
the fullest extent permitted by law, we accept or assume
no responsibility and deny any liability to any party other
than CPALL for our work, for this independent limited
assurance report, or for the conclusions we have reached.

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
5 March 2019
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