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สารจากใจประธานกรรมการ ต่่อยอดปณิิธาน ยุทธศาสต่ร์ส่่ความยั�งยืน
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สารจากใจ
ประธานกรรมการ

บริิษััทมุ่่�งมัุ่�นดำำ�เนินง�นต�มุ่เป้้�หมุ่�ย 
ด้ำ�นคว�มุ่ยั�งยืน จำำ�นวน 15 ข้้อ ท่�ป้ริ�กฏ 
ในย่ทธศ�สตร์ิข้องบริิษััทมุ่�อย��งต�อเนื�อง 
เพืื่�อมุ่่�งบริริลุ่ภ�ยในป้ ี2563 โดำยพิื่จำ�ริณ� 
จำ�กป้จัำจัำยภ�ยในแลุะภ�ยนอกท่�สอดำคลุ้อง 
กับคว�มุ่ค�ดำหวังจำ�กผู้้้มุ่่ส�วนริ�วมุ่ท่กภ�คส�วน  
ตลุอดำจำนพิื่จำ�ริณ�กริะแสคว�มุ่เป้ลุ่�ยนแป้ลุง 
ข้องโลุกท่�มุ่่อิทธิพื่ลุต�อก�ริดำำ�เนินธ่ริกิจำ 
ข้ององค์กริ ทำ�ให้องค์กริตริะหนักถึึง 
คว�มุ่ท้�ท�ยท่�เกิดำขึ้�นพื่ร้ิอมุ่ป้รัิบเป้ลุ่�ยนทิศท�ง 
แลุะแนวท�งก�ริดำำ�เนินง�น 
ให้ส�มุ่�ริถึตอบโจำทย์คว�มุ่ท้�ท�ยต��ง ๆ
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การเปลีุ่�ยนแปลุ่งของเทคโนโลุ่ยีดิจิทัลุ่เข้ามามีบทบาทแลุ่ะมีอิทธิพื่ลุ่ต่่อ 

การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันของ บริษัท ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ จำากัด (มหาช้น)  

เป็นอย่างยิ�ง เนื�องจากเทคโนโลุ่ยีดิจิทัลุ่ส่งผู้ลุ่ให้ภิาวะต่ลุ่าดแลุ่ะเงื�อนไข 

ทางการแข่งขันเปลีุ่�ยนแปลุ่งไปอย่างรวดเร็ว แต่่ด้วยประสบการณ์ิ 

ในการดำาเนินธุรกิจด้านค้าปลีุ่กในประเทศไทยมากว่า 32 ป ีบริษัทยังคงยึดมั�น 

พัื่ฒนาร่ปแบบการดำาเนินธุรกิจเพืื่�อให้สอดคลุ้่องกับการเปลีุ่�ยนแปลุ่ง 

ดังกลุ่่าว ควบค่่ไปกับการต่อบสนองความต้่องการแลุ่ะความคาดหวังของ

สังคม ชุ้มช้นอย่างมีประสิทธิภิาพื่มากยิ�งขึ�น ภิายใต้่ปณิิธาน “ร่วมสร้าง 

สรรค์แลุ่ะแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  ในฐานะผู้่้ประกอบการธุรกิจค้าปลีุ่กแลุ่ะ 

ผู้่้นำาธุรกิจร้านสะดวกซื่�อ บริษัทจึงมีความมุ่งมั�นในการเป็นผู้่้นำาแห่งการ 

เปลีุ่�ยนแปลุ่งเพืื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืนในทุกมิติ่  โดยให้ความสำาคัญกับ 

การพัื่ฒนานวัต่กรรมด้านผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ บริการ แลุ่ะกระบวนการทำางานที� 

สามารถัต่อบสนองความต้่องการของผู้่้บริโภิคยุคดิจิทัลุ่ให้ครอบคลุุ่ม เข้าถึัง 

ได้ง่ายยิ�งขึ�น  ควบค่่ไปกับการจัดการผู้ลุ่กระทบด้านสังคม  แลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม 

ที�อาจเกิดจากผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ บริการ แลุ่ะการดำาเนินการของบริษัทให้น้อยที�สุด 

หรือ ไม่ให้เกิดผู้ลุ่กระทบเลุ่ย

บริษัทมุ่งมั�นดำาเนินงานต่ามเป้าหมายด้านความยั�งยืน จำานวน 15 ข้อ  

ที�ปรากฏในยุทธศาสต่ร์ของบริษัทมาอย่างต่่อเนื�องเพืื่� อมุ่งบรรลุุ่ 

ภิายในปี 2563 โดยพิื่จารณิาจากปัจจัยภิายในแลุ่ะภิายนอกที�สอดคลุ้่อง 

กับความคาดหวังจากผู้่้มีส่วนร่วมทุกภิาคส่วน ต่ลุ่อดจนพิื่จารณิากระแส 

ความเปลีุ่�ยนแปลุ่งของโลุ่กที�มีอิทธิพื่ลุ่ต่่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร  

ทำาให้องค์กรต่ระหนักถึังความท้าทายที�เกิดขึ�นพื่ร้อมปรับเปลีุ่�ยนทิศทาง 

แลุ่ะแนวทางการดำาเนินงาน ให้สามารถัต่อบโจทย์ความท้าทายต่่าง ๆ อาทิ  

การเปลีุ่�ยนแปลุ่งของเทคโนโลุ่ยีดิจิทัลุ่ การเปลีุ่�ยนแปลุ่งสภิาพื่ภ่ิมิอากาศ 

แลุ่ะการเติ่บโต่ขององค์กรควบค่่ไปกับการสร้างคุณิค่าให้กับสังคมแลุ่ะชุ้มช้น 

เพืื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน โดยในปี 2562 มีโครงการเพืื่�อลุ่ดปริมาณิ 

พื่ลุ่าสติ่กในการประกอบธุรกิจ กลุ่่าวถึัง โครงการ “ลุ่ดวันลุ่ะถุัง...คุณิทำาได้”  

ที�มีการต่่อยอดโครงการต่่อเนื�องเป็นปทีี� 2 โครงการใช้้บรรจุภัิณิฑ์์พื่ลุ่าสติ่ก 

ที�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดลุ้่อม แลุ่ะโครงการนำาพื่ลุ่าสติ่กกลัุ่บมาใช้้ประโยช้น์ 

ต่ามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

นอกจากนี�  ยังมีโครงการที�บริษัทดำาเนินงานแลุ่ะยังคงมุ่งมั�นดำาเนินงานต่่อไป 

เพืื่�อให้บรรลุุ่ต่ามเป้าหมาย เช่้น โครงการผู้ลิุ่ต่พื่ลัุ่งงานไฟฟา้จากพื่ลัุ่งงาน 

แสงอาทิต่ย์ โครงการต่รวจประเมินความเสี�ยงแลุ่ะพัื่ฒนาค่่ค้าด้านความยั�งยืน 

พื่ร้อมกันนี�  บริษัทยังได้มุ่งยกระดับการดำาเนินงานด้านสังคมโดยการสร้าง 

โอกาสแลุ่ะส่งเสริมเกษต่รกรไทย ร่วมเชิ้ดช่้คุณิค่าแลุ่ะสนับสนุนบทบาท 

ช้าวนาไทย ผู่้านการสนับสนุนกิจกรรมแลุ่ะแหลุ่่งเรียนร้่เพืื่�อสังคมแลุ่ะชุ้มช้น 

เสริมสร้าง พัื่ฒนาทักษะ องค์ความร้่ให้กับช้าวนา รวมถึังร่วมสนับสนุน 

การพัื่ฒนาผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์  การให้ความร้่เกษต่รกรผู่้านโครงการต่่าง ๆ การส่งเสริม 

ผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์จากเกษต่รกรไทย แลุ่ะผู้่้ประกอบการรายย่อยให้มีช่้องทางในการ 

จัดจำาหน่าย สามารถัยกระดับมาต่รฐานความเป็นอย่่ แลุ่ะคุณิภิาพื่ชี้วิต่ที�ดียิ�งขึ�น 

ทั�งนี� ผู้มมีความภิาคภ่ิมิใจต่่อการดำาเนินโครงการด้านความยั�งยืนที�ประสบ 

ความสำาเร็จขององค์กร โดยเฉพื่าะการจัดการการต่อบสนองต่่อการเปลีุ่�ยนแปลุ่ง

สภิาพื่ภ่ิมิอากาศด้วยการลุ่ดการใช้้ถุังพื่ลุ่าสติ่ก ต่ลุ่อดจนร่วมปลุ่่กจิต่สำานึก 

ให้แก่ พื่นักงาน เยาวช้น ชุ้มช้น แลุ่ะลุ่่กค้าในเรื�องนี� แลุ่ะร่วมส่งมอบโอกาส 

สมทบทุนซื่�ออุปกรณ์ิการแพื่ทย์ให้กับโรงพื่ยาบาลุ่ในถิั�นทุรกันดาร 77 ชุ้มช้น 

ทั�วประเทศ นอกจากนั�น อีกโครงการหนึ�งที�ควรได้รับการยกย่อง คือ โครงการ 

พัื่ฒนา ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลุ่างแลุ่ะขนาดย่อม (SMEs) ให้มีศักยภิาพื่ 

แลุ่ะดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิู้ดช้อบต่ลุ่อดห่วงโซ่่อุปทาน  

สุดท้ายนี� ผู้มขอขอบคุณิเพืื่�อนพื่นักงาน แลุ่ะผู้่้มีส่วนร่วมทุกภิาคส่วนที�รัก 

แลุ่ะเชื้�อมั�นในการดำาเนินธุรกิจต่ามแนวทางการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน ความสำาเร็จ

ดังกลุ่่าวของบริษัทจะเกิดขึ�นไม่ได้หากขาดเพืื่�อนร่วมทางร่วมทำาหน้าที�ขับเคลืุ่�อน 

องค์กรให้สามารถัรับมือความท้าทายที�เกิดขึ�นได้อย่างเต่็มประสิทธิภิาพื่  

เพิื่�มขีดความสามารถัในการต่อบสนองความคาดหวังของผู้่้มีส่วนร่วม 

ทุกภิาคส่วน เพืื่�อประโยช้น์ต่่อประเทศช้าติ่ ประช้าช้น แลุ่ะบริษัทต่ามลุ่ำาดับ 

พื่ร้อมไปกับ สร้างการเติ่บโต่ร่วมกันอย่างยั�งยืน 

นายสุุภกิิต เจีียรวนนท์์   

ปรู้ะธ�นกรู้รู้มก�รู้   
บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน)

เรีู้ย่น  ผ้�มีส่วนรู่้วมทุกภ�คส่วน
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สารจากใจ
ประธานกรรมการบริหาร

คว�มุ่สำ�เริจำด้ำ�นคว�มุ่ยั�งยืน
ท่�องค์กริ ด้ำรัิบในป้ ี2562 
นับเป้นคว�มุ่ภ�คภ้มิุ่ใจำ 
ท่�สะท้อนให้เหนถึึงคว�มุ่มุ่่�งมัุ่�น 
ก�ริให้คว�มุ่สำ�คั  แลุะ
ก�ริดำำ�เนินธ่ริกิจำต�มุ่แนวท�ง
ก�ริพัื่ น�อย��งยั�งยืน
แลุะคำ�นึงถึึงผู้้้มุ่่ส�วนริ�วมุ่ท่กภ�คส�วน
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ด้วยความมุ่งมั�นในการดำาเนินธุรกิจต่ามแนวทางการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน  

โดยคำานึงถึังผู้่้มีส่วนร่วมทุกภิาคส่วน ครอบคลุุ่มมิติ่เศรษฐกิจ สังคม 

แลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม เพืื่�อก้าวไปส่่องค์กรแห่งความยั�งยืน ภิายใต้่ปณิิธาน 

“ร่วมสร้างสรรค์แลุ่ะแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่่อเนื�องกว่า 32 ป ี 

ส่งผู้ลุ่ให้ในปี 2562 บริษัทได้รับผู้ลุ่สำารวจการกำากับด่แลุ่กิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถัาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ระดับ 5 ดาว หรือ เกณิฑ์์ดีเลิุ่ศ (Excellent) บริษัทยังได้รับรางวัลุ่ SET 

Sustainability Awards ป ี2562 ในกลุุ่่มรางวัลุ่ Sustainability Excellence 

ต่ลุ่อดจนผู่้านการคัดเลืุ่อก เข้าส่่รายชื้�อหุ้นยั�งยืน (Thailand Sustainability 

Investment : THSI) นอกจากนี� บริษัทยังได้รับเลืุ่อกให้เป็นสมาชิ้กของดัช้นี 

ความยั�งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) โดยมี 

คะแนนเป็นผู้่้นำา (Industry Leader) ในกลุุ่่มอุต่สาหกรรมค้าปลีุ่กอาหาร 

แลุ่ะอุปโภิค บริโภิค (Food & Staples Retailing) แลุ่ะบริษัทยังได้รับคัดเลืุ่อก 

เปน็สมาชิ้กใน FTSE4Good Index ของหมวด Food & Drug Retailers  

รวมถึังได้รับคะแนนระดับ B จากการประเมินของ CDP ด้านสิ�งแวดลุ้่อม  

หัวข้อการเปลีุ่�ยนแปลุ่งสภิาพื่ภ่ิมิอากาศ

ความสำาเร็จด้านความยั�งยืนที�องค์กรได้รับในป ี2562 นับเป็นความภิาคภ่ิมิใจ 

ที�สะท้อนให้เห็นถึังความมุ่งมั�น การให้ความสำาคัญ แลุ่ะการดำาเนินธุรกิจ 

ต่ามแนวทางการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืนแลุ่ะคำานึงถึังผู้่้มีส่วนร่วมทุกภิาคส่วน 

โดยผู้นวกการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืนเป็นเรื�องเดียวกับการดำาเนินธุรกิจ  

ในปี 2562 บริษัทมีการปรับปรุงแผู้นกลุ่ยุทธ์ที�ครอบคลุุ่มปี 2563-2567 

มุ่งมั�นดำาเนินงานให้บรรลุุ่ 5 เป้าหมายหลัุ่ก ประกอบด้วย 1) ลุ่ดการปลุ่่อย 

ก๊าซ่เรือนกระจกด้วยโครงการที�เข้มข้นยิ�งขึ�น ภิายใต้่กลุ่ยุทธ์ 7 Go Green  

2) ลุ่ดการใช้้ถุังแลุ่ะบรรจุภัิณิฑ์์พื่ลุ่าสติ่ก 3) ลุ่ดขยะจากอาหารเสื�อมสภิาพื่ 

(Food waste) 4) เพิื่�มความครอบคลุุ่มการพัื่ฒนาวิสาหกิจขนาดกลุ่างแลุ่ะ 

ขนาดย่อม (SMEs) แลุ่ะเกษต่รกรรายย่อย 5) ลุ่ดความเสี�ยงด้านการกำากับ 

ด่แลุ่กิจการต่ลุ่อดห่วงโซ่่คุณิค่า รวมถึังร่วมเชิ้ดช่้คุณิค่าแลุ่ะสนับสนุนบทบาท 

ของช้าวนาไทย เพืื่�อเป็นการพัื่ฒนารอบด้านอย่างยั�งยืน ร่วมสนับสนุน 

เกษต่รกร ชุ้มช้น แลุ่ะผู้่้ประกอบการผู่้านโครงการที�หลุ่ากหลุ่ายของบริษัท  

รวมถึังยึดมั�นในหลุ่ักการเคารพื่สิทธิมนุษยช้นภิายใต่้กรอบการดำาเนินงาน 

ขององค์การสหประช้าช้าติ่ในการคุ้มครอง เคารพื่ แลุ่ะการเยียวยา (Guiding 

Principles on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy 

Framework for Business and Human Rights) ต่ลุ่อดจนการส่งเสริม 

ความเปน็อย่่ที�ดีให้กับชุ้นช้นในพืื่�นที�ตั่�งร้านเซ่เว่นอีเลุ่ฟเว่น โดยการสนับสนุน 

แลุ่ะเพิื่�มช่้องทางการจัดจำาหน่ายผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ชุ้มช้น ส่งเสริมการศึกษา แลุ่ะ 

การจ้างงานชุ้มช้น นอกจากนี� บริษัทยังได้มีการสื�อสารการดำาเนินงานด้าน

ความยั�งยืนให้กับค่่ค้า แลุ่ะพัื่นธมิต่รทางธุรกิจมาอย่างต่่อเนื�องเพืื่�อสร้าง 

ความเข้าใจแลุ่ะรับทราบแนวทางการดำาเนินงานด้านความยั�งยืนขององค์กร 

ต่ลุ่อดห่วงโซ่่คุณิค่า เพื่ราะภิารกิจที�สำาคัญของ ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ ไม่ได้มีเพีื่ยงแค่ 

การส่งมอบสินค้าแลุ่ะบริการที�ดีให้กับลุ่่กค้าเท่านั�น แต่่เป็นการส่งมอบความ

ยั�งยืนที�ให้แก่สังคมแลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อมต่ลุ่อด 24 ชั้�วโมง  

สุดท้ายนี� ผู้มขอขอบคุณิเพืื่�อนพื่นักงาน แลุ่ะผู้่้มีส่วนร่วมทุกภิาคส่วนที�ให้ 

การสนับสนุน แลุ่ะร่วมเป็นกำาลัุ่งสำาคัญในการขับเคลืุ่�อนองค์กรส่่การบรรลุุ่ 

เป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน ผู้มเชื้�อมั�นเป็นอย่างยิ�งว่า ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่  

มีเพืื่�อนที�รักแลุ่ะมุ่งมั�นส่่ความยั�งยืน กอปรกับความทุ่มเท มุ่งมั�น ในการดำาเนิน 

ธุรกิจต่ามแนวทางการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน ยึดมั�นหลัุ่กธรรมาภิิบาลุ่ มีความ 

รับผิู้ดช้อบต่่อสังคม แลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม จะช่้วยนำาพื่าให้ประเทศช้าติ่ ประช้าช้น 

แลุ่ะองค์กรเติ่บโต่ร่วมกันอย่างยั�งยืนต่ลุ่อดไป 

เรีู้ย่น  ผ้�มีส่วนรู่้วมทุกภ�คส่วน

นายก่ิอศัักิดิิ์� ไชยรัศัมีีศัักิดิิ์�

ปรู้ะธ�นกรู้รู้มก�รู้บริู้ห�รู้
บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน)
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 “ ได�เอาของมาขายที่นี่ผมก็อุ �นใจขึ้นเยอะ
  เหมือนมีพี่  ๆ น�อง ๆ ช�วยขายให�น�ะ
  ยิ่งขายที่นี่ก็ยิ่งเพิ่ม
  ความน�าเชื่อถือไปอีก ”

วริษฐ� วัชรบุญประเสริฐ
�

 “รับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะลุง
  หรือลุงลองพวกอาหารสุขภาพไหมคะ
  ออกกําลังกายแล�วก็ต�อง
  กินของมีประโยชน�ด�วยนะคะ”

ปรียานุช พรหมเกาะ
พนัก �นร�น ซ นอี ล น

“มาซื้อทุกวันนี่ล �ะ แก�แล�ว 
 ต�องเดินออกกําลังกายบ�าง
 มาแล�วก็เหมือนได�คุย
 กับลูกกับหลานล�ะนะ”

ชาลี รักษ�จันทร�
ลก � ร จำ� อ  ซีพี ออลล

06  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ลก�ร ำ�ร จ �มพ พอ จ
อ ลก �   

รอ ล

ก�รกำ�กับด ลกิจก�ร
อ � ร  มีจริ รรม 

อ ิ ำ� ั ที ร� ด อ

พนัก �น อหั จ ำ� ั อ ร�
ห �ม ำ� ั อ ิท ิ
อ พนัก �น
ล ม ริม ัก �พ

94

รอ ล 10
พิม ิน �ท� ลอก พอ �พ
พอ �พชี ิ ทีดี อ บริ

“เราปรารถนา
 รอยย้ิมจากลูกค�า”

โปร�งใส
ตรวจสอบได�

ร� ร บบจัดก�รทีดี พั น� �
รับ ล ร จ �มพ พอ จทก

ห� ว ง  ซ� แ ห� ง ค ว า ม  ุข

Happ iness

Va lue  Cha in

�ม ั น อ  ซีพี ออลล กิด น ดจ�ก �ม จ
ล ห �ม ำ� ั อทก � น นห ซอ ท�น 
� หลักก�รกำ�กับด ลกิจก�รทีดี 

ก�รดำ� นิน รกิจอ � มีจริ รรม  ล มี �ม ร
พอ ห รกิจ ิบ อ � มี ร ิท ิ �พ 

มอทก � นร มมอกันอ � มี �พ ล มี �ม  
นัน ท�กับ �ม ั นที ทจริ อ ร�
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ประวาลปทม� ส ากร �รั น�
นัก รี น 
ร รี น � ิ �บันก�รจัดก�ร

� ิ ั น ( � ิ  พี อ อม)

“โอ� กล�วยหอม มนะ คุ ภาพมากมาย
 เราตัง จปลก ตัง จดแล
 พอเห็นคนได�กินกล�วยหอมสด  หม
 มก็มีความสุขไปด�วย กล�วยหอมเนี่ย
 มีประโยชน�เลยน�า

“หนูได�ทําอะไ นุก ๆ ตลอด 
ได�ทําเวิ คช็อป ได� ใช �เทค น ลยีต�าง ๆ
ในกา เ ียน คุ ค ูก็ อน นุก ทําให�
หนูอยากมา งเ ียนทุกวันเลยค�ะ”

า ม กะเรียน
กษ รกร �ร ม ร ก�ร

กล หอมทอ
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ค ว า ม  ุข ท่ี แ ท� จ  ิง
ค ือ ก า  แ บ� ง ป น

Happ iness

shar ing

พร� ทก น น ั ม รี บ มอน น น รอบ รั

ซีพี ออลล จ ม บ น อก�  ล รอ ิม กชมชน ล ั มรอบ �

�น ร ก�ร ริม รษ กิจชมชน หมี �ม ม

ด ก�ร กร ดับ ีด �ม �ม�ร อ กลม กษ รกร ิ �หกิจ น�ดกล�  

ล น�ด อม ( ) ร ม มอบ อก� ท� ก�ร กษ� ด ร

อก� ท� อ�ชีพ พอ ร� ร�ก �น ั มที ม อ � ั น

100,000

�หม�  
นก�ร ริม ร ช�กร

ทก พ ทก ั นก�ร �
ก�ร กษ� ล ทักษ ทีจำ� น

ร�

ริมอ�ชีพ พ� ลกก พร�
หน น ร ก�ร รี นร อ�ชีพ
พอ ิ ี กษ รที ั น
ร� �มมัน ท� อ�ชีพ

ห ก กษ รกร

7

ร ก�รกล หอมทอ น บบ
ช พิมร� ด ล �มมัน
หกับกลม ิ �หกิจชมชน 
ิ �หกิจ น�ดกล� ล น�ด อม

( ) กิดก�รหมน ี น
ท� รษ กิจ � นชมชนก �

ล�นบ�ท
อ

34,344
มอบทนก�ร กษ�
น   ทั ิน

รอบ ลมร ดับอ�ชี กษ�
ล อดม กษ�

ทน
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ม มัน นก�ร ร�  ล ลกจิ ำ�นกด�น ิ ดลอม
รับ ลี นพ ิกรรม บริ นก�รลด ช พล� ิก
�ม�ร ลดก�ร ลอ ก�ซ รอนกร จก ด

� ลร�น ร ห ัดพลั �น น บบ
ด ก�ร ชอ กร ร ห ัดพลั �น
นร�น ซ นอี ล น �ม�ร

ลดก�ร ชพลั �น

พม ร ิท ิ �พด�นก�ร น
ล ก�รกร จ� ิน � 
ด ก�ร รับ ลี น น�ด

ร น  บรห�รจัดก�ร ล�
นก�ร น  ช ลดมล �
นก�ร น ิน �

8,400

ัน �รบอน ดออก ซด ที บ ท�23,000

มก ั ชั ม
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� ง ต� อ ค ว า ม  ุข
ด� ว ย ค ว า ม  ับ ผิ ด ช อ บ

Shar ing  w i th

Respons ib i l i t y

ก�รดำ� นิน รกิจบนพน �น อ ก�รรับ ิดชอบ

อ ิ ดลอม อ ิ ที ซีพี ออลล ร หนักอ มอ

ลิ ั ล บริก�ร ลอดห ซ �

จ นก�ร �ม มอ บริ ที ม ด

�มรับ ิดชอบ ด ก�รบริห�รจัดก�ร นทนท� ิ ดลอม

ก�ร ชพลั �นอ � มี ร ิท ิ �พ พอก�รลด ลกร ทบ

อ ิ ดลอมที กิดจ�กก�รดำ� นิน รกิจ

บรรจ ั นร�น ซ นอี ล น
ช ั ดทีทำ�จ�ก รรมช� ิ ล �ม�ร อ
ล� ด อ �ม รรมช� ิ ร ม ลด ช

พล� ิกจ�กก�รพั น�บรรจ ั
ม ด

ัน

บุษยมา  ระยา
นัก กษ�

920

“ปกติหนูพกถุงผ �าอยู � แล �วนะ
ชอบหาลายน �ารัก ๆ มาใช �
พอเซเว �นสาขาในมหาลัยมี ให � ยืม
เออ มันก็สะดวกดีนะ
บางวันลืมพกมาก็ยืมได � เลย”
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ถักทอห่วงโซ่ีคุณ์ค่�
ปรู้�รู้ถน�ทุกกลุ่มมีคว�มสุข้

 เกิษัตรกิร
 วิสุาหกิิจีชุมีชน
 วิสุาหกิิจีข็นาดิ์กิลาง
  และข็นาดิ์ย่อมี (SMEs) 
 ผู้ประกิอบกิารข็นาดิ์ใหญ่

จัีดิ์หาวัตถุดิิ์บ/ ผลิตสิุนค้ัา จัีดิ์สุ่ง และกิระจีายสิุนค้ัา จีัดิ์จีำาหน่ายสุินคั้า และบริกิาร ลูกิค้ัา

“ห่วงโซ่คุัณค่ัาข็อง ซีพี ออลล์”

มีรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น ทั�วปรู้ะเทศรู้วม

ม�กเป็นอันดับ 2 
ข้องเซีเว่นอีเลฟื้เว่นทั�วโลก

11,712 ส�ข้�

รู้�ย่ได�รู้วม

571,110 ล��นบ�ท

กำ�ไรู้สุทธิ

22,343 ล��นบ�ท

เติบโตจั�กปี 2561
รู้�อย่ละ 8.3

เติบโตจั�กปี 2561
รู้�อย่ละ 6.8

พีนักง�นทั�งหมด

99,334 คน

ปัจัจัุบันมีล้กค��เข้��รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น
เฉลี�ย่วันละ

13 ล��นคน

บรู้ิษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน) 
ธุรู้กิจัค��ปลีกที�มีคว�มมุ่งมั�นในก�รู้ส่งมอบ
คว�มสะดวกสบ�ย่ให�แก่ล้กค��ในทุกชุมชน 
ด�วย่คว�มรู้ับผิดชอบต่อสังคม และสิ�งแวดล�อม

รู้��นในเข้ตกรูุ้งเทพีฯ 
และปรู้ิมณ์ฑ์ล
5,107 ส�ข้�

รู้��นในต่�งจัังหวัด
6,605 ส�ข้�
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ร้้านเบเกอร้่�คาเฟ่่ร้ะดัับพร้่เมี่่�ยมี่ เสิิร้์ฟ่หลากเมี่นูคุณภาพ และสิดัใหมี่่ ทั้ั�งเบเกอร้่� อาหาร้คาวหวาน 
และเคร้่�องดั่�มี่ 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.bellinee.co.th และ www.facebook.com/bellinee

เป็็นร้้านยาเพ่�ออำานวยความี่สิะดัวกให้แก่ชุุมี่ชุน จำำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ยา อาหาร้เสิริ้มี่ เวชุสิำาอาง อุป็กร้ณ์ 
การ้เเพทั้ย์ และผลิตภัณฑ์์เพ่�อสุิขภาพ โดัยม่ี่เภสัิชุกร้เป็็นผู้ให้คำาป็รึ้กษา และคำาแนะนำาแก่ลูกค้า
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.exta.co.th และ www.facebook.com/extaplus

ให้บร้ิการ้เคร้่�องดั่�มี่ กาแฟ่สิดัพร้้อมี่เสิิร้์ฟ่  
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.7eleven.co.th

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

คััดิ์สุรร

ออลล์ คัาเฟ่

เบลลินี� เบคั แอนด์ิ์ บรู

ร้านยา เอ็กิซ์ต้า พลัสุ  

ร้้านสิะดัวกซื้่�อคร้บวงจำร้ทั้่�มี่่สิินค้าสิดัใหมี่่ทั้่�หลากหลาย อาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้าน เคร้่�องดั่�มี่มี่ากมี่าย 
ป็ัจำจำุบัน บร้ิษัทั้มี่่ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศร้วมี่ 11,712 สิาขา แบ่งเป็็นร้้านในเขตกรุ้งเทั้พฯ และ 
ป็ร้ิมี่ณฑ์ล 5,107 สิาขา (ร้้อยละ 44) เป็็นร้้านในต่างจำังหวัดั 6,605 สิาขา (ร้้อยละ 56) โดัยมี่่สิัดัสิ่วน  
ร้้านสิาขาทั้ั�ง 3 ป็ร้ะเภทั้ (ร้้านสิาขาบร้ิษัทั้ ร้้านสิาขาป็ร้ะเภทั้ร้่วมี่ลงทัุ้น และร้้านสิาขาทั้่�ไดั้ร้ับสิิทั้ธิิ 
ชุ่วงอาณาเขต) เป็็นสิัดัสิ่วน 44:49:7 ป็ัจำจำุบัน มี่่ลูกค้าเข้าร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นเฉล่�ยวันละ 13 ล้านคน 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.7eleven.co.th

ภายใต้ร้้านสิะดัวกซื้่�อ ยังมี่่ผลิตภัณฑ์์ และบร้ิการ้ทั้่�เก่�ยวข้องอ่กมี่ากมี่าย อาทั้ิ

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ธุิร้กิจำค้าป็ล่กท่ั้�ม่ี่ความี่มุ่ี่งมัี่�นในการ้ส่ิงมี่อบสิินค้า และบริ้การ้ท่ั้�สิะดัวกสิบายด้ัวยสิินค้า บริ้การ้ท่ั้�หลากหลาย 
ให้แก่ลูกค้าในทัุ้กชุุมี่ชุน โดัยเป็็นร้้านค้าสิะดัวกซื้่�อ ภายใต้แบร้นดั์ “เซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น” ทั้่�ให้บร้ิการ้ในป็ร้ะเทั้ศไทั้ยมี่ากว่า 32 ป็ี ผ่านชุ่องทั้าง 
การ้ให้บริ้การ้ท่ั้�หลากหลายมี่ากยิ�งขึ�น เพ่�อสิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์ท่ั้�ด่ัให้กับลูกค้าในการ้เข้าถึึงสิินค้า และบริ้การ้ ด้ัวยพนักงานทัั้�งหมี่ดั 99,334 คน 
บริ้ษัทั้ยังเป็็นเส้ินทั้างเชุ่�อมี่ต่อห่วงโซ่ื้อุป็ทั้านตลอดัทัั้�งสิาย ผ่านการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำของบริ้ษัทั้ อาทิั้ การ้สิร้้างอาชุ่พให้กับเกษตร้กร้ การ้สิร้้างโอกาสิ 
ทั้างการ้ขายให้แก่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย ผู้ดั้อยโอกาสิ ผู้พิการ้ และกลุ่มี่เป็ร้าะบาง พร้้อมี่ทั้ั�งการ้ให้โอกาสิทั้างการ้ศึกษาอ่กดั้วย ป็ัจำจำุบัน 
โคร้งสิร้้างธิุร้กิจำหลักแบ่งออกเป็็น 3 กลุ่มี่ธิุร้กิจำหลัก ไดั้แก่ ธิุร้กิจำค้าป็ล่ก ธิุร้กิจำค้าสิ่ง และธิุร้กิจำทั้่�เก่ �ยวเน่ �อง ซื้ึ �งป็ร้ะกอบไป็ดั้วย  
8 หน่วยธิุร้กิจำย่อย ดัังน่� 

คัดัสิร้ร้มุี่มี่ความี่สิดัใหม่ี่ทุั้กวัน ท่ั้�มุ่ี่งมัี่�นในการ้คัดัสิิ�งด่ั ๆ จำากวัตถุึดิับคุณภาพ มี่าสิร้ร้สิร้้างความี่อร่้อยผ่านเมี่นู 
เบเกอร่้�อบสิดัใหม่ี่ทุั้กวัน เบเกอร่้�แพ็คเกจำสิไตล์โฮมี่เมี่ดั และเคร่้�องด่ั�มี่ชุงสิดัทุั้กแก้วจำากบาริ้สิต้าม่ี่ออาชุ่พ
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.facebook.com/Kudsan Bakery & Coffee

1

01  |  บริกิารร้านสุะดิ์วกิซ้�อ  
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บริษััท์ ออลล์ เวลเนสุ จีำากัิดิ์  

บริษััท์ ซีพี รีเท์ลลิงค์ั จีำากัิดิ์  

ให้บร้ิการ้ดั้านการ้ดัูแลสิุขภาพดั้วยนวัตกร้ร้มี่ดัิจำิทั้ัล และให้คำาป็ร้ึกษาโดัยผู้เชุ่�ยวชุาญทั้างการ้แพทั้ย์

ตัวแทั้นจำำาหน่ายสิินค้า และอุป็กร้ณ์แบบคร้อบคลุมี่ คร้บครั้น สิำาหรั้บธุิร้กิจำค้าป็ล่ก  และร้้านสิะดัวกซ่ื้�อ 
แบบคร้บวงจำร้ 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.cpretailink.co.th

2

3

ดัำาเนินธิุร้กิจำร้้านกาแฟ่ภายใต้แนวคิดั กาแฟ่สิร้้างอาชุ่พเพ่�อสิังคมี่ และชุุมี่ชุน ทั้่�ร้่วมี่สิ่งเสิร้ิมี่ และ 
สินับสินุนอาชุ่พตั�งแต่ต้นป็ี 2553 โดัยมี่่โคร้งการ้อบร้มี่กาแฟ่สิร้้างอาชุ่พเพ่�อสิังคมี่ และชุุมี่ชุน    
อย่างต่อเน่�องมี่าถึึงป็ัจำจำุบัน ตามี่นโยบายของกร้ะทั้ร้วงเกษตร้และสิหกร้ณ์ ควบคู่ไป็กับการ้ขยาย
สิาขาร้้านกาแฟ่มี่วลชุนคร้อบคลุมี่ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

กิาแฟมีวลชน  

02  |  บริกิารด้ิ์านค้ัาสุ่ง

นำาเสินอการ้สิั�ง การ้จำ่าย การ้ร้ับสิินค้า และบร้ิการ้ผ่านชุ่องทั้างทั้่�หลากหลายดั้วยรู้ป็แบบ O2O สินุก  
และสิะดัวก ตลอดั 24 ชุั�วโมี่ง ร้องร้ับความี่ต้องการ้ของผู้บร้ิโภคยุคใหมี่่ ทัุ้กทั้่� ทัุ้กเวลา

บริษััท์ ท์เวนตี�โฟร์ ช้อปป้� ง จีำากัิดิ์  4

ป็ร้ะกอบธุิร้กิจำศูนย์จำำาหน่ายสิินค้าแบบชุำาร้ะเงินสิดั และบริ้การ้ตนเองภายใต้ชุ่�อ “แม็ี่คโคร้” ในการ้ 
จำัดัจำำาหน่ายสิินค้าอุป็โภคบร้ิโภคให้แก่ลูกค้าทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ นอกจำากน่� แมี่็คโคร้ยังป็ร้ะกอบธิุร้กิจำนำาเข้า 
ส่ิงออก และจำำาหน่ายสิินค้าแชุ่แข็ง และแชุ่เย็น พร้้อมี่บริ้การ้ด้ัานจัำดัเก็บ และจัำดัส่ิงในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย 
ป็ร้ะเทั้ศเว่ยดันามี่ และป็ร้ะเทั้ศอ่�น ๆ ร้วมี่ทัั้�งธุิร้กิจำอ่�นท่ั้�เก่�ยวเน่�อง และสินับสินุนธุิร้กิจำหลักของบริ้ษัทั้  
ผ่านการ้ดัำาเนินงานของบริ้ษัทั้ย่อย โดัย ณ สิิ�นปี็ 2562 แม็ี่คโคร้ม่ี่ 134 สิาขาในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย 2 สิาขา 
ในป็ร้ะเทั้ศกัมี่พูชุา 3 สิาขาในป็ร้ะเทั้ศอินเด่ัย ภายใต้ชุ่�อ Lots Wholesale Solutions และ 1 สิาขา 
ในป็ร้ะเทั้ศจำ่น และมี่่ร้้านค้าของกลุ่มี่ธิุร้กิจำฟู่ดัเซื้อร้์วิสิ ในป็ร้ะเทั้ศสิาธิาร้ณร้ัฐอาหร้ับเอมี่ิเร้ตสิ์  
จำำานวน 1 สิาขา 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.siammakro.co.th

บริษััท์ สุยามีแม็ีคัโคัร จีำากัิดิ์ (มีหาชน) และบริษััท์ย่อย
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บริษััท์ เคัาน์เตอร์เซอร์วิสุ จีำากัิดิ์ 

บริษััท์ ไท์ยสุมีาร์ท์คัาร์ดิ์ จีำากัิดิ์

บริษััท์ ซีพีแรมี จีำากัิดิ์  

บริษััท์  ซีพี ฟู�ดิ์แล็บ จีำากัิดิ์   

ให้บริ้การ้ตัวแทั้นรั้บชุำาร้ะค่าสิินค้า บริ้การ้ ตัวแทั้นธินาคาร้ให้บริ้การ้ รั้บ ฝาก-ถึอน โอนเงิน 
และเป็็นนายหน้าป็ร้ะกันชุ่วิต และป็ร้ะกันวินาศภัย ตลอดั 24 ชัุ�วโมี่ง ท่ั้�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
คร้อบคลุมี่ทุั้กพ่�นท่ั้� ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.counterservice.co.th

ให้บร้ิการ้บัตร้เงินสิดัดัิจำิตอล และเทั้คโนโลย่สิมี่าร้์ทั้ชุิพ เพ่�อใชุ้ในการ้ชุำาร้ะเงินสิมี่ัยใหมี่่
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.thaismartcard.co.th

ผู้ผลิตและจำัดัจำำาหน่ายอาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้าน และเบเกอร้่� ดัำาเนินธิุร้กิจำเค่ยงข้างสิังคมี่ 
อย่างเก่�อกูล ในการ้ร้่วมี่สิ่งมี่อบความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ให้ทัุ้กคน ขับเคล่�อนพัฒนาศักยภาพ ยกร้ะดัับ 
ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึ ความี่เป็็นผู้นำา FOOD PROVIDER มี่าตร้ฐานโลก โดัยม่ี่สิินค้า และบริ้การ้ใน 
กลุ่มี่บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั กว่า 900 SKUs 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.cpram.co.th

บร้ิษัทั้วิจำัย และพัฒนา และร้ับวิเคร้าะห์ทั้ดัสิอบทั้างดั้านอาหาร้ ตั�งอยู่ในโคร้งการ้เมี่่อง 
นวัตกร้ร้มี่อาหาร้ อุทั้ยานวิทั้ยาศาสิตร์้แห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ย ดัำาเนินการ้ให้บริ้การ้ด้ัานวิจัำย และพัฒนา  
ให้บร้ิการ้เป็็นทั้่�ป็ร้ึกษา และวิเคร้าะห์ทั้ดัสิอบผลิตภัณฑ์์ให้กลุ่มี่ธิุร้กิจำ และบร้ิษัทั้อ่�น ๆ 
ทั้ั�งใน และต่างป็ร้ะเทั้ศ 

1

1

2

2

04  |   บริกิารผลิตและจีำาหน่าย เบเกิอรี� อาหารพร้อมีรับประท์าน อาหารแช่แข็็ง

03  |  บริกิารด้ิ์านกิารเงิน
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สิถึาบันอุดัมี่ศึกษาทั้่�เน้นเสิร้ิมี่สิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์การ้ทั้ำางานให้แก่นักศึกษาอย่างจำร้ิงจำัง และคร้บถึ้วน  
เพ่�อสิร้้างบัณฑิ์ตท่ั้�ม่ี่คุณภาพทัั้�งในเชิุงวิชุาการ้ และสิามี่าร้ถึป็ฏิิบัติงานได้ัจำริ้ง โดัยเน้นรู้ป็แบบการ้เร่้ยนทั้ฤษฎ่ี
ควบคู่กับการ้ฝึกป็ฏิิบัติ หร่้อฝึกงานท่ั้�ตร้งกับสิาขาวิชุาท่ั้�เร่้ยน (Work-based Education) ด้ัวยเคร่้อข่าย
จำากองค์กร้ชัุ�นนำาทัั้�งใน  และต่างป็ร้ะเทั้ศ
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.pim.ac.th

โร้งเร้่ยนมี่ัธิยมี่ศึกษาเอกชุน ภายใต้การ้ดัูแลของคณะศึกษาศาสิตร้์สิถึาบันการ้จำัดัการ้ป็ัญญาภิวัฒน์ 
โดัยมี่่เป็้าหมี่ายในการ้สิร้้างกร้ะบวนการ้จำัดัการ้เร้่ยนรู้้ และการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้โร้งเร้่ยนเพ่�อให้เป็็น  
โร้งเร้่ยนมี่ัธิยมี่ต้นแบบร้ะดัับป็ร้ะเทั้ศ 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.satit.pim.ac.th

ให้บร้ิการ้ดั้านการ้ฝึกอบร้มี่ การ้พัฒนาบุคลากร้ และสิัมี่มี่นาแบบคร้บวงจำร้ โดัยมี่่ความี่เชุ่�ยวชุาญ 
ด้ัานธุิร้กิจำค้าป็ล่ก มุ่ี่งเน้นการ้ให้บริ้การ้เพ่�อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร้ ด้ัวยการ้ออกแบบและพัฒนา 
การ้เร้่ยนรู้้ทั้่�ตอบสินองกับความี่ต้องการ้ทั้่�หลากหลายของลูกค้า
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.panyatara.co.th

วิท์ยาลัยเท์คัโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  

โรงเรียนสุาธิิตสุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ (สุาธิิตพีไอเอ็มี)

บริษััท์ ปัญญธิารา จีำากัิดิ์ และ บริษััท์ ออลล์ เท์รนนิ�ง จีำากัิดิ์

สุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็มี)  

สิถึานศึกษาป็ร้ะเภทั้อาชุ่วศึกษา ร้ะดัับป็ร้ะกาศน่ยบัตร้วิชุาชุ่พ (ป็วชุ.) และร้ะดัับป็ร้ะกาศน่ยบัตร้ 
วิชุาชุ่พชัุ�นสูิง (ป็วสิ.) โดัยม่ี่การ้จัำดัการ้เร่้ยนการ้สิอนรู้ป็แบบทั้วิภาค่ เร่้ยนทั้ฤษฎ่ีในสิถึานศึกษา เร่้ยนภาค 
ป็ฏิิบัติในสิถึานป็ร้ะกอบการ้ ตามี่ป็รั้ชุญาการ้ศึกษา “มุ่ี่งสิร้้างเยาวชุน สู่ิม่ี่ออาชุ่พ” 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.panyapiwat.ac.th

05  |   บริกิารด้ิ์านกิารศึักิษัา 

บริษััท์ ศึักิษัาภิวัฒน์ จีำากัิดิ์  

เป็นบริู้ษััทที�ทำ�ธุรู้กิจัลงทุนด��นก�รู้ศึกษั� 
โดย่แบ่งออกเป็น 3 สถ�บันก�รู้ศึกษั� ได�แก่

1

2
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ให้บร้ิการ้ดั้านการ้ให้คำาป็ร้ึกษาทั้ั�งการ้จำัดัการ้คลังสิินค้า และโลจำิสิติกสิ์แบบคร้บวงจำร้ ดั้วยการ้    
ออกแบบคลังสิินค้าท่ั้�ได้ัมี่าตร้ฐานพร้้อมี่ร้ะบบบริ้หาร้การ้จัำดัเก็บสิินค้าเพ่�อการ้จัำดัเก็บ ร้วบร้วมี่      และ 
กร้ะจำายสิินค้าในท่ั้�เด่ัยว ตลอดั 24 ชัุ�วโมี่ง 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.allnowgroup.com

ให้บร้ิการ้ขนสิ่งพัสิดัุขนาดัเล็กทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ โดัยเชุ่�อมี่ต่อกับร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทั้่�มี่่เคร้่อข่าย 
คร้อบคลุมี่ทัุ้กพ่�นทั้่� โดัยลูกค้าสิามี่าร้ถึสิ่ง และร้ับพัสิดัุไดั้ทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ตลอดั 24 ชุั�วโมี่ง 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.allnowgroup.com

บริษััท์ เอ็มี เอ เอ็มี ฮาร์ท์ จีำากัิดิ์

บริษััท์ โกิซอฟท์์ (ประเท์ศัไท์ย) จีำากัิดิ์ 

บริษััท์ ออลล์ นาว โลจิีสุติกิส์ุ จีำากัิดิ์ 

บริษััท์ ออลล์ นาว แมีนเนจีเม้ีนท์์ จีำากัิดิ์ 

ให้บริ้การ้ด้ัานการ้ออกแบบโฆษณา และการ้ส่ิงเสิริ้มี่การ้ขาย การ้สิร้้างภาพลักษณ์ท่ั้�ด่ั ม่ี่เป้็าหมี่าย 
หลักในการ้เป็็นศูนย์ร้วมี่การ้บริ้การ้ส่ิ�อสิาร้ร้ะดัับม่ี่ออาชุ่พแบบ One Stop Service นอกจำากนั�น 
ยังคร้อบคลุมี่ถึึงการ้จัำดัอ่เวนต์ และกิจำกร้ร้มี่ทั้างการ้ตลาดั เพ่�อให้ลูกค้าบร้ร้ลุถึึงเป้็าหมี่ายทั้างธุิร้กิจำ 

บร้ิการ้คำาแนะนำา และการ้พัฒนาซื้อฟ่ต์แวร้์ทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ ร้วมี่ถึึงบร้ิหาร้จำัดัการ้ร้ะบบเ
ทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศของบร้ิษัทั้ และบุคคลภายนอก 
รู้�ย่ละเอีย่ดเพิี�มเติม www.gosoft.co.th 

1

2

06  |  บริกิารด้ิ์านสุารสุนเท์ศั

07  |  บริกิารด้ิ์านสุ้�อกิารตลาดิ์

08  |  บริกิารด้ิ์านกิารบริหารโลจิีสุติกิส์ุ 

 

 

ทั์�งนี� รายละเอียดิ์ในหัวข้็อดัิ์งต่อไปนี� 
สุามีารถศึักิษัารายละเอียดิ์เพิ�มีเติมีเกีิ�ยวกัิบ
กิารดิ์ำาเนินงานข็องบริษััท์ ได้ิ์จีากิ
รายงานประจีำาปี 2562 ข็องบริษััท์

สำำ�นัักส่ำงเสำริิมก�ริพััฒนั�คว�มยัั่�งยืั่นั สำ�ยั่ง�นัพััฒนั�คว�มยัั่�งยืั่นั  
บริิษััท ซีีพีั ออลล์ จำำ�กัด (มห�ชนั)
สำานักงานใหญ่ เลุ่ขที� 313 ถันนสีลุ่ม แขวงสีลุ่ม เขต่บางรัก กรุงเทพื่มหานคร 10500
 โทรศัพื่ท์: 0-2071-9764, 0-2071-9771, 0-2071-2913   
 โทรสาร: 0-2679-0580  
 อีเมลุ่: SDstrategyoffice@cpall.co.th
 เว็บไซ่ต์่: www.cpall.co.th

ห�กท่�นต�องก�รู้สอบถ�มข้�อม้ล
หรืู้อมีข้�อสงสัย่เพิี�มเติมเกี�ย่วกับรู้�ย่ง�นฉบับนี� 
ส�ม�รู้ถติดต่อได�ที�

ช่องท์าง
กิารติดิ์ต่อ

กิารดิ์ำาเนินธุิรกิิจีข็องบริษััท์

ข็นาดิ์ข็ององค์ักิร

งบกิารเงิน 
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ก่อต่ั�งบริษัท 
ซ่ี.พีื่.คอนวีเนียนสโต่ร์ 
จำากัด ภิายใต่้
เครื�องหมายการค้า 
“7-Eleven”

2531 
เปลุ่ี�ยนช้ื�อเป็น บริษัท 
ซ่ี.พีื่.เซ่เว่นอีเลุ่ฟเว่น จำากัด 
แลุ่ะเปิดร้านสาขาแรก
ที�ซ่อยพัื่ฒน์พื่งษ์

2533 

มุ่งนำาพื่าองค์กรก้าวส่่
ความเป็นผู้่้นำาธุรกิจค้าปลุ่ีก 
ที�ใส่ใจสิ�งแวดลุ่้อมอย่างเป็น
ร่ปธรรม แลุ่ะคำานึงถัึงการใช้้
พื่ลุ่ังงานอย่างคุ้มค่าภิายใต่้
ยุทธศาสต่ร์ด้านการอนุรักษ์
สิ�งแวดลุ่้อม “7 GO Green” 

2554 
เข้าซ่ื�อกิจการบริษัท 
สยามแม็คโคร จำากัด 
(มหาช้น) ดำาเนินการ
จัดจำาหน่ายสินค้า
ระบบสมาช้ิก
แบบช้ำาระเงินสด
แลุ่ะบริการต่นเอง

2556

ประกาศนโยบาย 
“มุ่งส่่การพัื่ฒนาองค์กร
ส่่ความเป็นเลุ่ิศ ” 

2545

เปลุ่ี�ยนช้ื�อเป็น บริษัท 
ซ่ีพีื่ ออลุ่ลุ่์ จำากัด (มหาช้น) 
แลุ่ะเปลุ่ี�ยนช้ื�อย่อหลุ่ักทรัพื่ย์
ในระบบซ่ื�อขายเป็น “CPALL”

2550

แต่่งต่ั�งคณิะ
กรรมการพัื่ฒนา
ความยั�งยืนองค์กร

2558

ประกาศนโยบายแลุ่ะเป้าหมายการพัื่ฒนา
อย่างยั�งยืน แลุ่ะนโยบายย่อยที�เกี�ยวข้อง

ได้รับการรับรองเป็นสมาช้ิกจาก
คณิะกรรมการแนวร่วมปฏิบัต่ิของ
ภิาคเอกช้นไทยในการต่่อต่้านการทุจริต่ 

2560

ไดร้บัคดัเลุ่อืกเปน็สมาช้กิดาวโจนส์ 
Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) แลุ่ะเปน็ผู้่น้ำาอตุ่สาหกรรม
ระดบัโลุ่กในหมวดอตุ่สาหกรรม
ธรุกจิคา้ปลุ่กีอาหาร
แลุ่ะสนิคา้อปุโภิคบรโิภิค

ไดร้บัคดัเลุ่อืกเปน็สมาช้กิดชั้นี 
FTSE4GOOD จดัโดย FTSE Russell

ไดร้บัคดัเลุ่อืกเปน็สมาช้กิ
ดชั้นหีุน้ยั�งยนื THSI

2562

จดทะเบียนเป็นนิต่ิบุคคลุ่
ต่ามกฎหมายว่าด้วย
บริษัท มหาช้น จำากัด

2542 

เข้าร่วมประเมินแลุ่ะได้รับรางวัลุ่
บริหารส่่ความเป็นเลุ่ิศ (TQC)

จัดต่ั�งบริษัท ศึกษาภิิวัฒน์ จำากัด  
มอบโอกาสในการศึกษา
เรียนร่้แก่เยาวช้นในสังคม 

2547

ประกาศนโยบาย 
“ มุ่งส่่องค์กรคุณิภิาพื่
ทั�วทั�งองค์กร ” แลุ่ะ
วางรากฐานองค์กร
คุณิภิาพื่ 

2541 

ประกาศนโยบาย 
“มุ่งส่่งองค์กร
แห่งนวัต่กรรม”

2552 2546
จดทะเบียนในต่ลุ่าด
หลุ่ักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย 
ใช้้ช้ื�อย่อหลุ่ักทรัพื่ย์
ในระบบซ่ื�อขาย “CP7-11”

เข้าร่วมเป็นสมาช้ิก The United  
Nation Global Compact : UNGC

จัดต่ั�งหน่วยงานพัื่ฒนาความยั�งยืน
แลุ่ะเริ�มจัดทำารายงานด้านความยั�งยืน
ต่ามกรอบการรายงานสากลุ่ (GRI) 

2559

สื�อสารจริยธรรมแลุ่ะ
แนวปฏิบัต่ิทางธุรกิจ
ส่่ความยั�งยืนให้กับค่่ค้า

จัดอบรมให้ความร่้กับค่่ค้า
เรื�องการบริหารห่วงโซ่่อุปทาน
อย่างรับผู้ิดช้อบ

ไดร้บัคดัเลุ่อืกเปน็สมาช้กิ
ดาวโจนส ์Dow Jones 
Sustainability Indices 
(DJSI) ระดบัโลุ่ก แลุ่ะกลุุ่ม่ต่ลุ่าด
เกดิใหม ่ในหมวดอตุ่สาหกรรม
ธรุกจิคา้ปลุ่กีอาหารแลุ่ะสนิค้า
อปุโภิคบรโิภิค 

2561

ได้รับคัดเลุ่ือกให้เป็นสมาช้ิก
ในดัช้นี FTSE4GOOD 
จัดโดย FTSE Russell

ร่วมขับเคลุ่ื�อนองค์กรธุรกิจ
ไปส่่การพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน 
“สมาคมเครือข่ายโกลุ่บอลุ่
คอมแพ็ื่กแหง่ประเทศไทย (GCNT)”

แต่่งต่ั�งคณิะทำางานขับเคลุ่ื�อน
ยุทธศาสต่ร์ความยั�งยืน กลุุ่่มธุกิจ
การต่ลุ่าดแลุ่ะการจัดจำาหน่าย

แต่่งต่ั�งคณิะกรรมการ แลุ่ะ
คณิะอนุกรรมบรรษัทภิิบาลุ่

มีการต่รวจสอบการดำาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยช้น (Human Right 
Due Diligence) ต่ามหลุ่ักการ
สิทธิมนุษยช้นสากลุ่ (Universal  
Declaration of Human Rights) 

ไดร้บัรางวลัุ่ SET Award
ประเภิทรางวลัุ่ Hightly Commended 

เขา้รว่มประเมนิการเปดิเผู้ยขอ้ม่ลุ่
คารบ์อน (Carbon Disclsed 
Project: CDP) ไดค้ะแนนระดบั B

ลุ่งนามบนัทกึขอ้ต่กลุ่ง 
“โครงการพัื่ฒนาเมืองคารบ์อนต่ำ�า 
(Low Carbon City)” กบั UNDP

เข้าร่วมประเมินแลุ่ะได้รับคัดเลุ่ือก
เป็นสมาช้ิกดาวโจนส์ Dow Jones 
SustainabilityIndices (DJSI) 
กลุุ่่มต่ลุ่าดเกิดใหม่ หมวด
อุต่สาหกรรมธุรกิจค้าปลุ่ีกอาหาร
แลุ่ะสินค้าอุปโภิคบริโภิค

เสุ้นท์างสูุ่
กิารพัฒนาที์�ยั�งย้น

ตลอดรู้ะย่ะเวล� 32 ปี ที� บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน) และบริู้ษััทย่่อย่ (“บริู้ษััท”) มุ่งมั�นพัีฒน� 
อย่่�งต่อเนื�อง เพืี�อคว�มสะดวกและคว�มเปน็อย่้่ที�ดีขึ้�นข้องชุมชน สังคม แต่ละย่่�งก��วข้องคว�มสำ�เร็ู้จั 
บริู้ษััท คำ�นึงถึงก�รู้พัีฒน�องค์กรู้ส่้คว�มเป็นเลิศ และก�รู้พัีฒน�อย่่�งยั่�งยื่น เคล็ดลับที�สำ�คัญ คือ 
จิัตใจัที�มุ่งมั�นก�รู้ลงมือทำ�อย่่�งต่อเนื�อง และเพืี�อนรู่้วมอุดมก�รู้ณ์์ เพืี�อปรู้ะโย่ชน์ข้องปรู้ะเทศช�ติ 
สังคม และองค์กรู้ ส�ม�รู้ถเติบโตรู่้วมกันอย่่�งยั่�งยื่น    
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กิารสุนับสุนุนเป�าหมีาย 
กิารพัฒนาที์�ยั�งย้น ปี 2562

6,788 ล้้านบาท  
ม้ลค่�นวัตกรู้รู้ม

764  ราย
จัำ�นวนก�รู้จั��งง�นผ้�พิีก�รู้

20,024 ราย 
ส�ม�รู้ถเข้��ถึงอ�ห�รู้ที�ปลอดภัย่  
มีคุณ์ค่�ท�งโภชน�ก�รู้และเพีีย่งพีอ

30,425 ราย 
เข้��ถึงบริู้ก�รู้สุข้ภ�พีที�มีคุณ์ภ�พี 
ปลอดภัย่ และมีปรู้ะสิทธิภ�พี

42,040 ราย เกษัตรู้กรู้และ SMEs
ได�รัู้บก�รู้ส่งเสริู้มอ�ชีพีและคุณ์ภ�พีชีวิต

1,607 ราย กลุ่มเปรู้�ะบ�ง
ได�รัู้บก�รู้ส่งเสริู้มอ�ชีพีและคุณ์ภ�พีชีวิต

1.71 ล้้านบาท 
รู้�ย่ได�เฉลี�ย่ต่อปีข้องเกษัตรู้กรู้ 
หลังเข้��รู่้วมโครู้งก�รู้กล�วย่หอมทอง

15,408 กิิกิะจููล้
ปริู้ม�ณ์ก�รู้ใช�พีลังง�นหมุนเวีย่น

สัดส่วนก�รู้ใช�พีลังง�นหมุนเวีย่น 
ร้อยล้ะ 

0.17
ข้องพีลังง�นที�ใช�ทั�งหมด

49,694 ราย 
เด็ก เย่�วชน และผ้�ใหญ่ที�ได�รัู้บก�รู้ส่งเสริู้ม
ก�รู้เข้��ถึงก�รู้ศึกษั�และพัีฒน�ทักษัะที�จัำ�เป็น

34,344 ทุน
สนับสนุนทุนก�รู้ศึกษั� รู้ะดับอ�ชีวศึกษั�
และรู้ะดับอุดมศึกษั� 

122,894 ราย 
ก�รู้จั��งง�น ข้องกลุ่ม ซีีพีี ออลล์ 

1,607 ราย
ก�รู้จั��งง�นและส่งเสริู้มอ�ชีพีกลุ่มเปรู้�ะบ�ง

33 : 67 
สัดส่วนพีนักง�นช�ย่ต่อพีนักง�นหญิง

20.51 : 23.84 
ค่�เฉลี�ย่ชั�วโมงฝึึกอบรู้ม
พีนักง�นช�ย่และพีนักง�นหญิง

1,286 จูำานวน
ผลง�นนวัตกรู้รู้ม

4,026 ราย 
ได�รัู้บก�รู้ช่วย่เหลือภัย่พิีบัติ อบรู้ม
ฝึกึซี�อมดับเพีลิง โดย่ให�คว�มสำ�คัญ
กับก�รู้คุ�มครู้องคนย่�กจัน
และผ้�ที�อย่้่ในสถ�นก�รู้ณ์์เปรู้�ะบ�ง

2,584  ราย 
เข้��รู่้วมโครู้งก�รู้เพืี�อปกป้อง 
คุ�มครู้องมรู้ดกท�งวัฒนธรู้รู้ม (หม�กล�อม, 
ดนตรีู้ไทย่และน�ฎศิลป์, วรู้รู้ณ์กรู้รู้มและวัฒนธรู้รู้มไทย่)

PEOPLE:  
กิารสุ่งเสุริมีคุัณภาพชีวิตประชาชน  

PROSPERITY:  
กิารสุร้างคัวามีเจีริญก้ิาวหน้า 
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PEACE:  
กิารสุร้างสัุนติภาพ  

PARTNERSHIP: 
กิารยกิระดัิ์บคัวามีเป็นหุ้นสุ่วนเพ้�อคัวามีร่วมีม้ีอ

กำ�หนดแนวท�งปฏิิบัติที�สอดคล�องกับ 
บทบัญญัติที�กำ�หนดไว�ในกฎหม�ย่ไทย่ 
และกฎหม�ย่ต่�งปรู้ะเทศที�บริู้ษััทดำ�เนิน 
กิจัก�รู้ รู้วมถึงหลักก�รู้ชี�แนะว่�ด�วย่ก�รู้ 
ดำ�เนินธุรู้กิจัและสิทธิมนุษัย่ชนแห่ง
สหปรู้ะช�ช�ติ (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights 
หรืู้อ UNGP)

รู่้วมกับองค์ก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้
ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจัก (องค์ก�รู้มห�ชน)
และโครู้งก�รู้พัีฒน�แห่งสหปรู้ะช�ช�ติ 
ปรู้ะจัำ�ปรู้ะเทศไทย่ (UNDP Thailand) 
รู่้วมลงน�มบันทึกข้�อตกลง
“โครู้งก�รู้พัีฒน�เมืองค�ร์ู้บอนตำ�� 
(Low Carbon City)”

100,000 ตััว  
ปล่อย่ล้กป้ลงส่้ทะเลเพิี�มคว�มหล�กหล�ย่ 

9.35 ล้้านลู้กิบาศก์ิเมตัร 
ปริู้ม�ณ์นำ��ที�นำ�ม�ใช�ทั�งหมด  

16.38 ลู้กิบาศก์ิเมตัรต่ัอล้้านบาท
ปริู้ม�ณ์นำ��ที�นำ�ม�ใช�ต่อหน่วย่รู้�ย่ได� 

3,329 ตััน
ลดปริู้ม�ณ์ก�รู้ใช�ถุงพีล�สติก

588,462 ตััน
ลดปริู้ม�ณ์ก�รู้สรู้��งข้ย่ะโดย่วิธีก�รู้ใช�ซีำ�� นำ�กลับ 
ม�ใช�ใหม่ ทำ�ปุ�ย่หมัก และนำ�กลับม�ใช�ปรู้ะโย่ชน์

8,400 ต้ัน  
ปล้กต�นไม�ฟื้้� นฟ้ื้รู้ะบบนิเวศ

1 หน่วยงาน ได�รัู้บก�รู้รัู้บรู้องฉล�ก
ค�ร์ู้บอนฟุื้ตพีริู้�นท์องค์กรู้

2.45 ตัันคาร์บอนไดออกิไซด์เทียบเท่า 
ข้องปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจัก
ต่อหน่วย่รู้�ย่ได�

25,967 ตัันคาร์บอนไดออกิไซด์เทียบเท่า 
ข้องปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักที�ลดได� 

5 ผลิ้ตัภััณฑ์์ ได�รัู้บก�รู้รัู้บรู้องฉล�ก
ค�ร์ู้บอนฟุื้ตพีริู้�นท์ผลิตภัณ์ฑ์์

80 : 20 
สัดส่วนข้องเสีย่ที�นำ�ไปใช�ปรู้ะโย่ชน์
ต่อปริู้ม�ณ์ข้องเสีย่ที�ถ้กกำ�จััด

4 เกิาะ อนุรัู้กษ์ัช�ย่ฝึั� งทะเล 

ได�รัู้บก�รู้รัู้บรู้องเป็นสม�ชิกแนวรู่้วม
ปฏิิบัติข้องภ�คเอกชนไทย่ในก�รู้ต่อต��น
ก�รู้ทุจัริู้ต CAC (Collective Action 
Coalition Against Corruption)

รู่้วมสนับสนุนให�ค่้ค��เข้��รู่้วม
เป็นภ�คีเครืู้อข่้�ย่ CAC 

PLANET:  
กิารอนุรักิษ์ัโลกิ  
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คว�มก��วหน��
ก�รู้ดำ�เนินง�น
ส่้เป้�หม�ย่
คว�มยั่�งยื่นปี 2563 

บริู้ษััท มุ่งมั�นในก�รู้ดำ�เนินง�นเพืี�อให�บรู้รู้ลุต�มเป้�หม�ย่ก�รู้พัีฒน�เพืี�อคว�มยั่�งยื่น และแผน 
ยุ่ทธศ�สตร์ู้ที�กำ�หนดไว� โดย่ปัจัจุับันคว�มก��วหน��ในก�รู้ดำ�เนินง�นส�ม�รู้ถบรู้รู้ลุเป้�หม�ย่  
ปี 2563 บ�งข้�อแล�ว อ�ทิเช่น ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ สิทธิมนุษัย่ชน และก�รู้ปฏิิบัติด��นแรู้งง�น 
คว�มผ้กพัีนกับผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ คุณ์ค่�ท�งสังคม และก�รู้ศึกษั� เป็นต�น และยั่งคงเรู่้งขั้บเคลื�อน 
ก�รู้ดำ�เนินง�นในเป�้หม�ย่ที�ยั่งอย่้่รู้ะหว่�งดำ�เนินก�รู้ให�บรู้รู้ลุต�มเป�้หม�ย่ข้องบริู้ษััท 

Heart Health Home

ทุกกลุ่มธุรู้กิจัเปิดเผย่
ผลก�รู้ดำ�เนินง�นผ่�น
รู้�ย่ง�นคว�มยั่�งยื่น

ส่งเสริู้มอ�ชีพี และ
คุณ์ภ�พีชีวิตเกษัตรู้กรู้
ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
และกลุ่มเปรู้�ะบ�ง

ปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่
ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจัก
ต่อหน่วย่รู้�ย่ได�ลดลง 
เทีย่บปีฐ�น 2558

ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง
ด��นสิทธิมนุษัย่ชน 
ต�มม�ตรู้ฐ�น 
UNGPBHR ครู้บ
ทุกหน่วย่ธุรู้กิจัหลัก

ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เป็น
ผลิตภัณ์ฑ์์ ที�มุ่งเน�น
สุข้โภชน�ก�รู้สุข้ภ�พี
และสุข้ภ�วะที�ดี

ปริู้ม�ณ์นำ��นำ�ม�ใช�
ต่อหน่วย่รู้�ย่ได�ลดลง
เทีย่บปีฐ�น 2558

ผ้�นำ�และพีนักง�นผ่�น
ก�รู้อบรู้มพัีฒน�
คว�มรู้้�และคว�มเข้��ใจั
ด��นคว�มยั่�งยื่น 

สนับสนุน
ก�รู้เข้��ถึงก�รู้ศึกษั�
และก�รู้พัีฒน�ทักษัะ
ที�จัำ�เป็น ก�รู้ปรู้ะเมินจััดห�

จั�กแหล่งที�รัู้บผิดชอบ

ทุกกลุ่มธุรู้กิจั
มีกรู้ะบวนก�รู้
สรู้��งคว�มผ้กพัีน
กับผ้�มีส่วนได�เสีย่

ม้ลค่�นวัตกรู้รู้ม
ด��นผลิตภัณ์ฑ์์ 
ก�รู้บริู้ก�รู้ และ
กรู้ะบวนก�รู้ เพิี�มขึ้�น
รู้�อย่ละ 50 จั�กปีฐ�น

ค่้ค��ที�สำ�คัญลำ�ดับที� 1
ได�รัู้บก�รู้ปรู้ะเมิน
ด��นคว�มยั่�งยื่น

รู้�อย่ละข้อง
อัตรู้�เกิดทุจัริู้ต
ต่อรู้��นส�ข้� พืี�นที�ดำ�เนินก�รู้

ปรู้ะยุ่กต์ใช�ม�ตรู้ฐ�น
ส�กล ISO45001:2018 

ไม่ให�เกิดข้�อขั้ดแย่�ง
ที�สำ�คัญในทุกพืี�นที�
แหล่งดำ�เนินก�รู้ข้องธุรู้กิจั 

กิารกิำากัิบ
ดูิ์แลกิิจีกิาร

คุัณค่ัา
ท์างสัุงคัมี

กิารจัีดิ์กิารกิาร
เปลี�ยนแปลง
สุภาพภูมิีอากิาศั

สิุท์ธิิมีนุษัยชนและ
กิารปฏิิบัติด้ิ์านแรงงาน สุุข็ภาพ

และสุุข็ภาวะที์�ดีิ์
กิารดูิ์แลรักิษัา
ท์รัพยากิรนำ�า

กิารพัฒนาผู้นำา
และท์รัพยากิรบุคัคัล

กิารศึักิษัา กิารปกิป�อง
ระบบนิเวศัและ
คัวามีหลากิหลาย
ท์างชีวภาพ

คัวามีผูกิพันกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

กิารบริหาร
จัีดิ์กิารนวัตกิรรมี

กิารจัีดิ์กิาร
ห่วงโซ่อุปท์าน
อย่างรับผิดิ์ชอบ

กิารต่อต้าน
ทุ์จีริตคัอร์รัปชัน

กิารดูิ์แลคัวามีปลอดิ์ภัย
อาชีวอนามัีย และ
สุภาพแวดิ์ล้อมี
ในกิารท์ำางาน

กิารจัีดิ์กิาร
ข้็อขั็ดิ์แย้งและ
สุร้างกิารยอมีรับ
จีากิชุมีชน

Living Right Living Well Living Together

เป�าหมีาย
ไมี่ให้เกิิดิ์ข็้อ
ข็ัดิ์แย้งท์ี�สุำาคััญ

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน
ไม่ีมีีข้็อขั็ดิ์แย้ง
ที์�สุำาคััญ

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 10

ร้อยละ 7.14
ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 10

ร้อยละ 8.6

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 24
ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 0

ร้อยละ 0.033

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ร้อยละ 10

ร้อยละ 2.58
ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ราย

ราย

10,000

86,742

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ราย

ราย

100,000

252,136

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

เป�าหมีาย
ล้านบาท์

ล้านบาท์

6,821

20,483
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ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บคัดเลือกให�เป็นผ้�นำ�ในกลุ่มดัชนี 
คว�มยั่�งยื่น ด�วโจันส์ ทั�งรู้ะดับโลก (DJSI World) 
เปน็ปทีี� 2 และกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ (DJSI Emerging  
Markets) เป็นปีที� 3 ซึี�งได�คะแนนส้งสุดในหมวด 
อุตส�หกรู้รู้มธุรู้กิจัค��ปลีกอ�ห�รู้และสินค��อุปโภค 
บริู้โภค (Food & Staples Retailing) ปรู้ะจัำ�ป ี2562 

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บก�รู้จััดอันดับ
อย่้่ใน 100 บริู้ษััทจัดทะเบีย่นที�มี
ก�รู้ดำ�เนินง�นโดดเด่นด��นคว�มยั่�งยื่น 

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บก�รู้โหวตให�ได�รัู้บรู้�งวัล 
Corporate Governance Award 
ในก�รู้จััดอันดับองค์กรู้ธรู้รู้ม�ภิบ�ล 
ย่อดเยี่�ย่ม ข้องนิตย่ส�รู้ ASIAMONEY 

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บคัดเลือกให�เป็นสม�ชิกในดัชนี 
FTSE4Good Emerging และ FTSE4Good 
ASEAN 5 ซึี�งจััดโดย่ FTSE Russell 

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บมอบตรู้�สัญลักษัณ์์ฯ อ�ค�รู้
ปรู้ะหยั่ดพีลังง�นดีเด่นปรู้ะเภทอ�ค�รู้สำ�นักง�น  
อ�ค�รู้ธ�รู้�ส�ทรู้ จั�กก�รู้ไฟื้ฟื้�้นครู้หลวง 
(กฟื้น.) โดย่มีปริู้ม�ณ์ และคุณ์ภ�พี
ก�รู้ใช�พีลังง�นต�มเกณ์ฑ์์ MEA Index 

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บคัดเลือกให�เป็น
สม�ชิกในดัชนี Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ต่อเนื�องเป็นปีที� 2 

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บรู้�งวัล SET Awards 2019 
ในกลุ่มรู้�งวัล Sustainability Excellence 
ปรู้ะเภท Highly Commended in 
Sustainability Awards 

ซีีพีี ออลล์  ได�รัู้บผลสำ�รู้วจัก�รู้กำ�กับ
ด้แลกิจัก�รู้บริู้ษััท จัดทะเบีย่นไทย่ (CGR) 
ปรู้ะจัำ�ปี 2562 รู้ะดับ 5 ด�ว หรืู้อ
เกณ์ฑ์์ดีเลิศ (Excellent) โดย่สม�คม
ส่งเสริู้มสถ�บันกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััทไทย่ (IOD) 

01

05

07

02
08

03

04

06

รู้�งวัลและคว�มภ�คภ้มิใจัในปี 2562

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บโล่ปรู้ะก�ศเกีย่รู้ติคุณ์
รู้�งวัลองค์กรู้ที�สนับสนุนง�น
ด��นคนพิีก�รู้ดีเด่น เนื�องในวัน
คนพิีก�รู้ส�กล ปรู้ะจัำ�ปี 2562
จั�กกรู้ะทรู้วงก�รู้พัีฒน�สังคม
และคว�มมั�นคงข้องมนุษัย์่
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10

20

ซีีพีี ออลล์  ได�รัู้บรู้�งวัลสถ�นปรู้ะกอบก�รู้ 
ต�นแบบด��นคว�มปลอดภัย่ อ�ชีวอน�มัย่ 
และสภ�พีแวดล�อมในก�รู้ทำ�ง�น ติดต่อกัน
10 ป ีในง�น Thailand Labour 
Management Excellence Award 2019

ซีีพีี ออลล์ ได�รัู้บ 2 รู้�งวัล
จั�ก Line Thailand Awards 2019  

ซีีพีี ออลล์ ได�คะแนนรู้ะดับ B ในก�รู้เปิดเผย่
ผลก�รู้ดำ�เนินก�รู้ด��นก�รู้เปลี�ย่นแปลง
สภ�พีภ้มิอ�ก�ศ

11

ซีีพีี ออลล์ รัู้บรู้�งวัล Best Social Media 
Campaign Award ในง�น Thailand Zocial 
Awards 2019 จั�กก�รู้สื�อส�รู้แคมเปญ 
“ลดวันละถุง คุณ์ทำ�ได�” ผ่�นสื�อ Social Media 
และสื�อดิจิัทัลหล�กหล�ย่ Platform จันเป็น
กรู้ะแสสังคมที�ได�รัู้บคว�มรู่้วมมือจั�กล้กค�� 
ปรู้ะช�ชนอย่่�งกว��งข้ว�ง

ซีีพีี ออลล์ รัู้บรู้�งวัลองค์กรู้ส่งเสริู้มนวัตกรู้รู้ม
ดีเด่น ในง�นครู้บรู้อบ 10 ป ีสม�คม Thai-BISPA 
หรืู้อ สม�คมหน่วย่บ่มเพี�ะธุรู้กิจั และอุทย่�น
วิทย่�ศ�สตร์ู้ไทย่

ศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค�� CDC บ�งบัวทอง 
ได�รัู้บรู้�งวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2019  
ด��นอนุรัู้กษ์ัพีลังง�น ในง�น Asean Energy 
Awards 2019 จััดโดย่กรู้มพัีฒน�พีลังง�นทดแทน 
และอนุรัู้กษ์ัพีลังง�น กรู้ะทรู้วงพีลังง�น 

14

13

15

ซีีพีี ออลล์ คว��อันดับ BEST INVESTOR 
RELATIONS อันดับที� 2 ป ี2019
โดย่นิตย่ส�รู้ก�รู้เงินก�รู้ลงทุนชั�นนำ�
แห่งภ้มิภ�คเอเชีย่โดย่สำ�รู้วจั
ข้�อม้ลจั�กผ้�จััดก�รู้พีอร์ู้ตโฟื้ลิโอ 
และนักวิเครู้�ะห์ส�ย่ง�นจััดก�รู้ลงทุน

12

วิทย่�ลัย่เทคโนโลยี่ปัญญ�ภิวัฒน์ ได�รัู้บก�รู้จััดรู้ะดับ
คุณ์ภ�พีสถ�นศึกษั�ในรู้ะดับย่อดเยี่�ย่ม จั�กก�รู้
วิเครู้�ะห์รู้�ย่ง�นผลก�รู้ปรู้ะเมินตนเองข้อง
สถ�นศึกษั� (SAR) ปีก�รู้ศึกษั� 2561 

ซีีพีี ออลล์  ได�คะแนนเป็นอันดับที� 1 
ในกลุ่มปรู้ะเภทค��ปลีกสมัย่ใหม่ 2 ปี
ติดต่อกัน จั�กก�รู้เปิดเผย่ผล
ก�รู้สำ�รู้วจัข้องนิตย่ส�รู้แบรู้นด์เอจั

1 ใน 15 บริู้ษััท ที�มีม้ลค่�แบรู้นด์องค์กรู้ส้งสุด 
ปี 2562 (Thailand’s Top Corporate Brand 
2019) จััดอันดับโดย่คณ์ะพี�ณิ์ชย่ศ�สตร์ู้
จุัฬ�ลงกรู้ณ์์มห�วิทย่�ลัย่ 

17

18

19

ศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค�� CDC บ�งบัวทอง รัู้บรู้�งวัล 
ในง�น 20 ปี Thailand Energy Awards 2019 
ที�ส�ม�รู้ถใช�พีลังง�นทดแทนและอนุรัู้กษ์ัพีลังง�น  
ให�เกิดปรู้ะสิทธิภ�พีในก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้ภ�คธุรู้กิจั  
เกิดปรู้ะสิทธิผลด��นก�รู้ปรู้ะหยั่ดพีลังง�นได�
อย่่�งเป็นรู้้ปธรู้รู้ม

16
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ต่อย่อดปณิ์ธ�น ยุ่ทธศ�สตร์ู้ส่้คว�มยั่�งยื่น
การ้ขับเคล่�อนยุทั้ธิศาสิตร์้ความี่ยั�งย่นของ บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั  
(มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ภายใต้วิสัิยทัั้ศน์ท่ั้�มุ่ี่งเป็็นองค์กร้ 
ท่ั้�อำานวยความี่สิะดัวกให้ชุุมี่ชุน สัิงคมี่ม่ี่ความี่กินด่ั อยู่ด่ั และม่ี่ความี่สุิข 
ท่ั้�ยึดัมัี่�นดัำาเนินมี่าอย่างต่อเน่�อง คร้อบคลุมี่ป็ร้ะเด็ันการ้พัฒนาความี่ยั�งย่น 
ทัั้�ง 3 มิี่ติ ตลอดัจำนกำาหนดัเป้็าหมี่ายการ้พัฒนาท่ั้�ยั�งย่น 15 เป้็าหมี่าย 
ขององค์กร้ให้มี่่ความี่สิอดัคล้องตามี่เป็้าหมี่ายการ้พัฒนาทั้่�ยั�งย่น  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ้ 
สิหป็ร้ะชุาชุาติ พร้้อมี่กันน่�บริ้ษัทั้ยังจัำดัให้ม่ี่การ้สิร้้างการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่กับ 
ผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยผ่านชุ่องทั้างการ้ส่ิ�อสิาร้ การ้สัิมี่ภาษณ์เชิุงลึก และ 
กิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ เพ่�อรั้บทั้ร้าบมุี่มี่มี่อง ความี่คาดัหวัง และข้อเสินอแนะ 
ของผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย ตลอดัจำนนำาแนวทั้างและความี่คาดัหวังจำากเคร่้อฯ
ทั้่�มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่เพ่�อสิังคมี่เชุิงรุ้กในพ่�นทั้่�ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
ซื้ึ�งมีุ่่งเน้นดัำาเนินโคร้งการ้เพ่�อสิังคมี่ทั้่�มี่่ความี่โดัดัเดั่นเป็็นแบบอย่าง 
ท่ั้�ด่ั ภายใต้การ้ขับเคล่�อนโคร้งการ้ ซ่ื้พ่ เพ่�อความี่ยั�งย่น อ่กทัั้�งบริ้ษัทั้ 
ไดั้มีุ่่งตร้ะหนักถึึงแร้งขับเคล่�อนภายในป็ร้ะเทั้ศทั้่�เป็็นแร้งผลักดััน 

ในการ้ดัำาเนินงานดั้านยุทั้ธิศาสิตร้์สิู่ความี่ยั�งย่น นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ 
ไดั้ทั้บทั้วนป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่นทั้่�สิำาคัญต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
อุตสิาหกร้ร้มี่อาหาร้ตามี่แนวโน้มี่ของโลก เพ่�อจัำดัลำาดัับความี่สิำาคัญ 
และพิจำาร้ณานำามี่าเป็็นส่ิวนหนึ�งในการ้พัฒนาองค์กร้

ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ดัำาเนินงานด้ัานการ้พัฒนาอย่างยั�งย่นมี่าอย่างต่อเน่�อง
ผ่านการ้กำาหนดันโยบาย และแนวทั้างเพ่�อส่ิงเสิริ้มี่ และป็รั้บป็รุ้งการ้ 
ดัำาเนินงานให้สิามี่าร้ถึบร้ร้ลุเป้็าหมี่ายได้ัอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ ภายใต้ 
กร้อบการ้ดัำาเนินงาน 3 เสิาหลัก ป็ร้ะกอบด้ัวย Heart Health Home  
ท่ั้�ชุ่วยในการ้ขับเคล่�อนองค์กร้ให้สิามี่าร้ถึเติบโต และคร้อบคลุมี่การ้ 
ดัำาเนินงานพัฒนาความี่ยั�งย่นทุั้กมิี่ติ ตลอดัจำนมุ่ี่งมัี่�นสิร้้างป็ร้ะโยชุน์ 
ให้กับสิังคมี่ และป็ร้ะเทั้ศทั้่�ตั �งอยู่บนพ่�นฐานการ้กำากับดัูแลทั้่�ดั่ 
ม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่ และสิอดัคล้องกับเป้็าหมี่ายการ้พัฒนา 
ท่ั้�ยั�งย่นองค์การ้สิหป็ร้ะชุาชุาติ

ปรัชญาองค์ักิร

บ้านแห่งคัวามียั�งย้น

พันธิกิิจีสูุ่คัวามียั�งย้น

Heart (Living Right) Health (Living Well) Home (Living Together)

เราปรารถนารอยยิ�มีจีากิลูกิค้ัาด้ิ์วยที์มีงานที์�มีีคัวามีสุุข็

วิสัุยทั์ศัน์ด้ิ์านคัวามียั�งย้น “เป็นองค์ักิรที์�อำานวยคัวามีสุะดิ์วกิให้ชุมีชน สัุงคัมี มีีคัวามีกิินดีิ์ อยู่ดีิ์ มีีคัวามีสุุข็”

บริหารองคั์กิรสุู่คัวามีเป็นเลิศั เพ้�อให้เกิิดิ์
คัวามียั�งย้นในกิารอำานวยคัวามีสุะดิ์วกิให้ชุมีชน
สุังคัมี มีีคัวามีกิินดิ์ี อยู่ดิ์ี มีีคัวามีสุุข็ และไดิ์้รับ
กิารยอมีรับท์ั�งในระดิ์ับประเท์ศั และระดิ์ับสุากิล

พัฒนาห่วงโซ่อุปท์าน และห่วงโซ่แห่งคัุณคั่า
(Supply & Value Chain)

ท์ี�ท์ันต่อสุถานกิารณ์ท์ี�ปรับเปลี�ยนข็องโลกิ

สุร้างจีิตสุำานึกิ และกิารมีีจีิตสุาธิารณะ
ให้อยู่ใน DNA ข็องบุคัลากิร

Sufficiency
Economy

CPG Values /
Our Way

TQM / CP
Excellence

The 10 UNGC
17 SDGs & UNGP

Domestic & International
Regulations & STD

กิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิาร

กิารดิ์ูแลคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามีัย 
และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

กิารบริหารจีัดิ์กิารนวัตกิรรมี

สุุข็ภาพ และสุุข็ภาวะท์ี�ดิ์ี

กิารศัึกิษัา

คัุณคั่าท์างสุังคัมี

กิารปกิป�องระบบนิเวศั
และคัวามีหลากิหลายท์างชีวภาพ

กิารจีัดิ์กิารเปลี�ยนแปลง
สุภาพภูมีิอากิาศั

กิารดิ์ูแลรักิษัาท์รัพยากิรนำ�า

กิารจีัดิ์กิารห่วงโซ่อุปท์าน
อย่างรับผิดิ์ชอบ

กิารจีัดิ์กิารข็้อข็ัดิ์แย้ง
และสุร้างกิารยอมีรับจีากิชุมีชนกิารต่อต้านท์ุจีริตคัอร์รัปชัน

สุิท์ธิิมีนุษัยชน และกิารปฎิบัติ
ดิ์้านแรงงาน

คัวามีผูกิพันกิับผู้มีีสุ่วนไดิ์้สุ่วนเสุีย

กิารพัฒนาผู้นำา และท์รัพยากิรบุคัคัล

คัวามีมีั�นคังท์างเศัรษัฐกิิจี
HARMONY

5 Core Competencies: 
คุัณสุมีบัติที์�พนักิงานทุ์กิคันต้องมีี 7 Values: คุัณค่ัาร่วมี

ที์�องค์ักิรปรารถนาอยากิให้มีี 11 Leadership: คัวามีสุมีบูรณ์
ข็องภาวะผู้นำาที์�จีำาเป็นต้องมีี

1. คัวามีมีุ่งมีั�นท์ำางานให้สุำาเร็จี (รักิงาน)
2. คัวามีใสุ่ใจีบริกิารลูกิคั้า (รักิลูกิคั้า)
3. กิารปฏิิบัติตนดิ์้วยคัวามีสุุจีริต และมีีคัุณธิรรมี (รักิคัวามีซ้�อสุัตย์) 
4. กิารอุท์ิศัตนต่อองคั์กิร (รักิองคั์กิร)
5. กิารท์ำางานเป็นท์ีมี และคัวามีร่วมีมี้อในกิารท์ำางาน (รักิท์ีมีงาน)

แกิร่ง / กิล้า / สุัจีจีะวาจีา / สุามีัคัคัี /
มีีนำ�าใจี / ให้คัวามีเคัารพผู้อ้�น / 

ช้�นชมีคัวามีงามีแห่งชีวิต

ระดิ์ับต้น

ระดิ์ับกิลาง

ระดิ์ับสุูง

มีีคัวามีจีริงใจี / ไมี่ศัักิดิ์ินา / 
ใช้ป้ยวาจีา / อย่าหลงอำานาจี
เป็นแบบอย่างท์ี�ดิ์ี / มีีคัวามียุติธิรรมี / 
ให้คัวามีเมีตตา / กิล้าตัดิ์สุินใจี       
อาท์รสุังคัมี / บ่มีเพาะคันดิ์ี / มีีใจีเป้ดิ์กิว้าง

7 Values5 Printciples 11 Leadership

องคั์ประกิอบคัวามียั�งย้น

หลักิกิาร / แนวท์าง
สุนับสุนุนคัวามียั�งย้น
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ตามี่กร้อบการ้พัฒนาดัังกล่าว บริ้ษัทั้ยังคงให้ความี่สิำาคัญ โดัยผนวกการ้ดัำาเนินงานด้ัานความี่ยั�งย่นเข้าในโคร้งสิร้้างการ้บริ้หาร้องค์กร้ ดัังน่�

กิลยุท์ธ์ิเพ้�อเป�าหมีายกิารพัฒนาอย่างยั�งย้น

บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานตามี่กลยุทั้ธิ์ทั้่�ไดั้กำาหนดัขึ�นมี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินโคร้งการ้หลากหลายเพ่�อสินับสินุนให้บร้ิษัทั้ 
สิามี่าร้ถึดัำาเนินงานบร้ร้ลุเป็้าหมี่ายตามี่กลยุทั้ธิ์ขององค์กร้ ตลอดัจำนมีุ่่งพัฒนา เพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในการ้ดัำาเนินงาน และสิร้้างคุณค่าให้กับ 
สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่อย่างต่อเน่�องผ่านกลยุทั้ธิ์ ดัังน่�

กิำากิับดิ์ูแล

บริหาร
จีัดิ์กิาร

ดิ์ำาเนินงาน

คัณะกิรรมีกิารบริษััท์

คัณะกิรรมีกิารกิำากิับดิ์ูแลคัวามียั�งย้น
และบรรษััท์ภิบาล   

คัณะอนุกิรรมีกิาร
บรรษััท์ภิบาล

คัณะอนุกิรรมีกิาร
พัฒนาคัวามียั�งย้น

คัณะกิรรมีกิารกิำาหนดิ์คั่าตอบแท์น
และสุรรหากิรรมีกิาร

ประธิานกิรรมีกิารบริหาร

กิรรมีกิารผู้จีัดิ์กิาร
และประธิานเจี้าหน้าท์ี�บริหาร

สุำานักิตรวจีสุอบ

เลข็านุกิารบริษััท์

คัณะกิรรมีกิารบริหาร

คัณะกิรรมีกิารตรวจีสุอบ

สุายงานบัญชี
และกิารเงิน

สุายงาน
สุารสุนเท์ศั

สุายงาน
ท์รัพยากิร

บุคัคัล

1. กิารกิำากัิบดูิ์แล
   กิิจีกิาร
5. กิารต่อต้าน
   ทุ์จีริตคัอร์รัปชัน

2. สิุท์ธิิมีนุษัยชน
   และกิารปฎิบัติ
   ด้ิ์านแรงงาน
3. กิารพัฒนาผู้นำา
   และท์รัพยากิรบุคัคัล

สุายงาน
CAF-M

สุายงานกิระจีาย
สุินคั้า

สุายงานกิาร
ตลาดิ์และบริหาร

ผลิตภัณพ์

ศัูนย์นวัตกิรรมี
กิลุ่มีซีพี ออลล์

11.  กิารจัีดิ์กิาร
    เปลี�ยนแปลง
    สุภาพภูมิีอากิาศั
12. กิารดูิ์แลรักิษัา
    ท์รัพยากิรนำ�า

7. สุุข็ภาพ
   และสุุข็ภาวะที์�ดีิ์

9. กิารบริหารจัีดิ์
   กิารนวัตกิรรมี

13. กิารปกิป�องระบบนิเวศั
    และคัวามีหลากิหลายท์างชีวภาพ
14. กิารจัีดิ์กิารห่วงโซ่อุปท์าน
    อย่างรับผิดิ์ชอบ

สุายงานพัฒนา
คัวามียั�งย้น

สุายงาน
ปฏิิบัติกิาร

สุายงานจีัดิ์ซ้�อ

4.  คัวามีผูกิพันกัิบผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย
6.  คุัณค่ัาท์างสัุงคัมี
8.  กิารศึักิษัา
10. กิารดูิ์แลคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามัีย
    และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน
15. กิารจัีดิ์กิารข้็อขั็ดิ์แย้ง 
    และสุร้างกิารยอมีรับจีากิชุมีชน

โคัรงสุร้างกิารพัฒนาคัวามียั�งย้นข็อง ซีพี ออลล์

ในปี 2562
บริษััท์สุามีารถลดิ์กิารปล่อย
กิ๊าซเร้อนกิระจีกิไดิ์้

พร้อมีสุ่งต่อโอกิาสุ 134 ล้านบาท์
ให้แกิ่โรงพยาบาลศัิริราช, โรงพยาบาลในชุมีชน
และโรงพยาบาลในถิ�นท์ุรกิันดิ์าร ใน 77 จีังหวัดิ์ท์ั�วประเท์ศั 
จีากิคัวามีร่วมีมี้อข็องลูกิคั้าท์ี�ปฏิิเสุธิรับถุงพลาสุติกิ

ลดิ์กิารใช้
พลังงานไฟฟ�าท์ั�งสุิ�น

สุามีารถลดิ์ใช้ถุงพลาสุติกิ
จีากิโปรแกิรมี “ลดิ์วันละถุง คัุณท์ำาไดิ์้”

ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์เที์ยบเท่์า

สุะสุมีท์ั�งสุิ�น

1,152.40
ล้านใบ

เม็ีกิกิะวัตต์-ชั�วโมีง

สุามีารถลดิ์กิารปล่อย
กิ๊าซเร้อนกิระจีกิสุะสุมีไดิ์้

27,089.95
ตันคัาร์บอนไดิ์
ออกิไซด์ิ์เที์ยบเท่์า

วัตถุประสุงค์ัและโคัรงกิารกิลยุท์ธ์ิ ปี 2562-2566

1
Strengthen
7 Go Green
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Create

Giving &
Sharing 

Opportunities

3
Reducing
Risk in

Corporate 
Governance

 ร้านประหยัดิ์พลังงาน
 เพิ�มีสุัดิ์สุ่วนกิารใช้พลังงานหมีุนเวียน

1.1 Reduction of GHG Emission

 บรรจีุภัณฑ์์เป็นมีิตรกิับสุิ�งแวดิ์ล้อมี
 ลดิ์ข็ยะจีากิอาหารเสุ้�อมีสุภาพ

1.2 Reduction of Waste

 นำาพลาสุติกิกิลับมีาใช้ประโยชน์
  เช่น ถนน เฟอร์นิเจีอร์ 
  ผลิตภัณฑ์์สุิ�งแวดิ์ล้อมี 

1.3 Circular Economy

 มีอบโอกิาสุท์างกิารศักึิษัา
 พัฒนาสุง่เสุรมิีวสิุาหกิิจีข็นาดิ์กิลาง
  และข็นาดิ์ยอ่มี (SMEs)

2.1 Creating Shared Value (CSV)

 พัฒนาเศัรษัฐกิิจีชุมีชน
 ศัูนย์สุนับสุนุนชุมีชน

2.2 Giving to Society

 รักิษัากิารเป็นสุมีาชิกิ CAC
 พัฒนาระบบกิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิาร

3.1 Build CG Trust

 ระบบตรวจีประเมีินคัู่คั้า
  ดิ์้านคัวามียั�งย้น

3.2 Reduce Risk in SCM
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Partner with SDGs

Effective Communication

โคัรงกิารตามีหลักิกิารเศัรษัฐกิิฐหมีุนเวียน
โดิ์ยเน้นกิารนำาข็ยะพลาสุติกิและกิล่องเคัร้�องดิ์้�มี
มีาท์ำาเป็นผลิตภัณฑ์์ใหมี่ รวมีถึงข็องเหล้อใช้
ไปผลิตเป็นวัสุดิ์ุใหมี่ ไดิ์้ท์ั�งหมีดิ์ 23.60 ตัน

25,967.91
4,280.11

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  25



มีุ่งดิ์ำาเนินงาน 7 Go Green

ร่วมีสุร้างสุรรคั์และแบ่งปันโอกิาสุ

บริ้ษัทั้มุ่ี่งสินับสินุนการ้ดัำาเนินงานตามี่กลยุทั้ธ์ิ 7-Go Green ภายใต้ 
การ้ดัำาเนินงาน 4 แนวทั้าง เพ่�อให้มี่่ความี่สิอดัคล้องกับบร้ิบทั้ 
ในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำขององค์กร้ ป็ร้ะกอบไป็ด้ัวย 1) ร้้านเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ 
(Green Store) 2) โลจำิสิติกสิ์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green Logistic)  
3) บร้ร้จุำภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green Packaging) และ 4) ป็ลูกจิำตสิำานึก 
เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green Living) ซึื้�งบริ้ษัทั้ม่ี่ผลการ้ดัำาเนินงานท่ั้�บร้ร้ลุ 
เป็้าหมี่ายไดั้ อาทั้ิ โคร้งการ้ “ลดัวันละถึุง คุณทั้ำาไดั้” โคร้งการ้ 
ลดัการ้ใชุ้ถึุงพลาสิติกทั้่�มี่่การ้ดัำาเนินการ้มี่าอย่างต่อเน่�อง นอกจำากน่�  
บริ้ษัทั้ยังมุ่ี่งป็รั้บป็รุ้งป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพอุป็กร้ณ์ไฟ่ฟ้่าในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ให้เป็็นอุป็กร้ณ์ป็ร้ะหยัดัพลังงาน ตลอดัจำนสินับสินุนการ้ใชุ้พลังงาน 
หมุี่นเว่ยน และพลังงานทั้ดัแทั้นท่ั้�เป็็นส่ิวนชุ่วยในการ้ลดัการ้ใชุ้พลังงาน 
และลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ยังมุ่ี่งบริ้หาร้ 
จัำดัการ้ภายใต้แนวคิดัของร้ะบบเศร้ษฐกิจำหมุี่นเว่ยน (Circular Economy) 
โดัยสินับสินุนการ้นำาขยะจำากพลาสิติกมี่าเข้าสู่ิกร้ะบวนการ้แป็ร้รู้ป็ 
ผลิตภัณฑ์์สิ่งเสิร้ิมี่สิิ�งแวดัล้อมี่

บร้ิษัทั้สินับสินุน และสิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างคุณค่าทั้างสิังคมี่ผ่านการ้ 
เสิร้ิมี่สิร้้างทั้ักษะองค์ความี่รู้้ การ้สิร้้างอาชุ่พ และการ้สินับสินุน 
ชุ่องทั้างการ้จำัดัจำำาหน่าย ตลอดัจำนการ้สิร้้างร้ายไดั้ให้กับเกษตร้กร้ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย และกลุ่มี่เป็ร้าะบางทั้างสิังคมี่ เพ่�อแบ่งป็ัน 
โอกาสิ พร้้อมี่ทั้ั�งสิ่งเสิร้ิมี่ความี่เป็็นอยู่ และคุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ยิ�งขึ�น 
ภายใต้การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ทั้่�หลากหลาย อาทั้ิ โคร้งการ้เสิร้ิมี่สิร้้าง 
ทั้ักษะองค์ความี่รู้้ให้กับเกษตร้กร้ โคร้งการ้สิ่งเสิร้ิมี่อาชุ่พให้แก ่
กลุ่มี่เยาวชุนทั้่�มี่่ความี่บกพร้่องทั้างการ้ได้ัยิน และเด็ักพิเศษ ตลอดัจำน 
สิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างร้ายไดั้ภายในชุุมี่ชุน 

ผลกิารดิ์ำาเนินงานดิ์้านกิารร่วมีสุร้างสุรรคั์และแบ่งปันโอกิาสุในปี 2562 โดิ์ยสุรุป  

นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของชุาวนา ผู้ซื้ึ�งเป็็น 
กลไกสิำาคัญในการ้สิร้้างความี่มี่ั�นคง และยั�งย่นของสิังคมี่ในทัุ้กดั้าน  
โดัยบร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่บทั้บาทั้ของชุาวนาภายใต้โคร้งการ้ “เชุิดัชุ ู
ชุาวนาผู้ป็ลูกข้าว  ผู้ป็ลูกความี่เป็็นไทั้ย” เพ่�อสินับสินุนการ้พัฒนา 
ทั้ักษะและองค์ความี่รู้้ ตลอดัจำนสิร้้างแร้งบันดัาลใจำให้กับชุาวนา 
ผ่านการ้จำัดัอบร้มี่ให้ความี่รู้้ดั้านการ้ผลิตข้าวอินทั้ร้่ย์ การ้สิ่งเสิร้ิมี่ 
ชุุมี่ชุนต้นแบบเพ่�อการ้พัฒนาทั้่�ยั �งย่นโดัยมี่่ชุาวนาเป็็นศูนย์กลาง 
อ่กทั้ั�งสิร้้างความี่ตร้ะหนักรู้้ให้กับสิังคมี่ในคุณค่าของการ้ผลิต 
และความี่หลากหลายของข้าวไทั้ย

เกษัตรู้กรู้ กลุ่มเปรู้�ะบ�ง ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่ วิส�หกิจัชุมชน {43,647ราย  
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สุายงานพัฒนา
คัวามียั�งย้น

สุายงาน
ปฏิิบัติกิาร

สุายงานจีัดิ์ซ้�อ

4.  คัวามีผูกิพันกัิบผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย
6.  คุัณค่ัาท์างสัุงคัมี
8.  กิารศึักิษัา
10. กิารดูิ์แลคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามัีย
    และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน
15. กิารจัีดิ์กิารข้็อขั็ดิ์แย้ง 
    และสุร้างกิารยอมีรับจีากิชุมีชน

โคัรงสุร้างกิารพัฒนาคัวามียั�งย้นข็อง ซีพี ออลล์

ในปี 2562
บริษััท์สุามีารถลดิ์กิารปล่อย
กิ๊าซเร้อนกิระจีกิไดิ์้

พร้อมีสุ่งต่อโอกิาสุ 134 ล้านบาท์
ให้แกิ่โรงพยาบาลศัิริราช, โรงพยาบาลในชุมีชน
และโรงพยาบาลในถิ�นท์ุรกิันดิ์าร ใน 77 จีังหวัดิ์ท์ั�วประเท์ศั 
จีากิคัวามีร่วมีมี้อข็องลูกิคั้าท์ี�ปฏิิเสุธิรับถุงพลาสุติกิ

ลดิ์กิารใช้
พลังงานไฟฟ�าท์ั�งสุิ�น

สุามีารถลดิ์ใช้ถุงพลาสุติกิ
จีากิโปรแกิรมี “ลดิ์วันละถุง คัุณท์ำาไดิ์้”

ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์เที์ยบเท่์า

สุะสุมีท์ั�งสุิ�น

1,152.40
ล้านใบ

เม็ีกิกิะวัตต์-ชั�วโมีง

สุามีารถลดิ์กิารปล่อย
กิ๊าซเร้อนกิระจีกิสุะสุมีไดิ์้

27,089.95
ตันคัาร์บอนไดิ์
ออกิไซด์ิ์เที์ยบเท่์า

วัตถุประสุงค์ัและโคัรงกิารกิลยุท์ธ์ิ ปี 2562-2566

1
Strengthen
7 Go Green

2
Create

Giving &
Sharing 

Opportunities

3
Reducing
Risk in

Corporate 
Governance

 ร้านประหยัดิ์พลังงาน
 เพิ�มีสุัดิ์สุ่วนกิารใช้พลังงานหมีุนเวียน

1.1 Reduction of GHG Emission

 บรรจีุภัณฑ์์เป็นมีิตรกิับสุิ�งแวดิ์ล้อมี
 ลดิ์ข็ยะจีากิอาหารเสุ้�อมีสุภาพ

1.2 Reduction of Waste

 นำาพลาสุติกิกิลับมีาใช้ประโยชน์
  เช่น ถนน เฟอร์นิเจีอร์ 
  ผลิตภัณฑ์์สุิ�งแวดิ์ล้อมี 

1.3 Circular Economy

 มีอบโอกิาสุท์างกิารศักึิษัา
 พัฒนาสุง่เสุรมิีวสิุาหกิิจีข็นาดิ์กิลาง
  และข็นาดิ์ยอ่มี (SMEs)

2.1 Creating Shared Value (CSV)

 พัฒนาเศัรษัฐกิิจีชุมีชน
 ศัูนย์สุนับสุนุนชุมีชน

2.2 Giving to Society

 รักิษัากิารเป็นสุมีาชิกิ CAC
 พัฒนาระบบกิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิาร

3.1 Build CG Trust

 ระบบตรวจีประเมีินคัู่คั้า
  ดิ์้านคัวามียั�งย้น

3.2 Reduce Risk in SCM
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ย้น

Partner with SDGs

Effective Communication

โคัรงกิารตามีหลักิกิารเศัรษัฐกิิฐหมีุนเวียน
โดิ์ยเน้นกิารนำาข็ยะพลาสุติกิและกิล่องเคัร้�องดิ์้�มี
มีาท์ำาเป็นผลิตภัณฑ์์ใหมี่ รวมีถึงข็องเหล้อใช้
ไปผลิตเป็นวัสุดิ์ุใหมี่ ไดิ์้ท์ั�งหมีดิ์ 23.60 ตัน

25,967.91
4,280.11
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ลดิ์คัวามีเสีุ�ยงในกิระบวนกิารกิำากัิบดูิ์แลกิิจีกิาร

บริ้ษัทั้ทั้บทั้วน และป็รั้บป็รุ้งนโยบายการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ขององค์กร้ 
ให้ม่ี่ความี่เหมี่าะสิมี่ และเป็็นไป็ตามี่หลักบร้ร้ษัทั้ภิบาลของหน่วยงาน 
ทั้่�มี่่อำานาจำกำากับดัูแลตามี่กฎีหมี่าย ตลอดัจำนมี่่ความี่สิอดัคล้องตามี่ 
แนวป็ฏิิบัติสิากลทั้่�ไดั้ร้ับการ้ยอมี่ร้ับ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังดัำาเนินการ้ 
ป็รั้บป็รุ้งแนวทั้างการ้ดัำาเนินงานด้ัานการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ให้คร้อบคลุมี่ 
เร้่�องการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภมูี่ิอากาศมี่ากยิ�งขึ�น พร้้อมี่ทั้ั�งป็รั้บป็รุ้ง 
โคร้งสิร้้างคณะกร้ร้มี่การ้พัฒนาความี่ยั�งย่นองค์กร้ ทั้่�มี่่บทั้บาทั้ 
หน้าท่ั้�ดัำาเนินงานด้ัานการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
และขับเคล่�อนองค์กร้ภายใต้การ้เป็ล่�ยนแป็ลงในปั็จำจุำบันได้ัเต็มี่ 
ศักยภาพ โดัยบริ้ษัทั้ได้ักำาหนดัให้ม่ี่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ท่ั้�หลากหลาย 
เพ่�อสิร้้างความี่เชุ่�อมัี่�นในกร้ะบวนการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ขององค์กร้ 
ผ่านโคร้งการ้คลังความี่รู้้ดั้านกฎีหมี่าย และโคร้งการ้กำากับการ้
ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายดั้วยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาป็ร้ะดัิษฐ์ (Artificial  
Intelligence: AI) ขององค์กร้ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้จัำดัให้มี่่การ้ป็ร้ะเมี่ิน 
ความี่เส่ิ�ยงด้ัานความี่ยั�งย่นสิำาหรั้บคู่ค้าตามี่ลักษณะของการ้ป็ร้ะกอบ 
ธิุร้กิจำในแต่อุตสิาหกร้ร้มี่ พร้้อมี่ทั้ั�งดัำาเนินการ้ติดัตามี่ผล และมี่ ่
มี่าตร้การ้จำัดัการ้ความี่เสิ่�ยงดั้านความี่ยั�งย่นดัังกล่าว เพ่�อดัำาเนินการ้ 
ลดัความี่ความี่เสิ่�ยงของคู่ค้า และสินับสินุนการ้พัฒนาศักยภาพของ 
คู่ค้าในกร้ะบวนการ้จัำดัหา และบริ้หาร้ห่วงโซ่ื้อุป็ทั้านอย่างรั้บผิดัชุอบ

นอกจำากน่�บร้ิษัทั้ยังมีุ่่งดัำาเนินงานดั้านการ้พัฒนานวัตกร้ร้มี่ ภายใต้ความี่มุ่ี่งมัี่�นของการ้เป็็นผู้นำาองค์กร้ด้ัานนวัตกร้ร้มี่ใหม่ี่ ๆ ทัั้�งการ้พัฒนาผลิตภัณฑ์์ 
การ้สิร้้างสิร้ร้ค์การ้บริ้การ้ พร้้อมี่ทัั้�งมุ่ี่งเสิริ้มี่สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่แห่งนวัตกร้ร้มี่ภายในองค์กร้ พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้ยังไดั้มี่่การ้ดัำาเนินงานดั้านการ้สิ่งมี่อบ 
โอกาสิการ้ม่ี่สุิขภาพท่ั้�ด่ัให้กับผู้บริ้โภค ผ่านการ้ยกร้ะดัับกร้ะบวนการ้ผลิตสิินค้าท่ั้�มุ่ี่งป็รั้บป็รุ้งคุณค่าทั้างโภชุนาการ้ คุณภาพ และความี่ป็ลอดัภัย 
ของผลิตภัณฑ์์ อาทั้ิ โคร้งการ้ Meal for Care เป็็นโคร้งการ้เพิ�มี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้สิำาหร้ับอาหาร้เพ่�อสิุขภาพ ตลอดัจำนโคร้งการ้กินดั่ อยู่ดั ่ 
ม่ี่สุิข มุ่ี่งสินับสินุนการ้ส่ิงมี่อบผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ม่ี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ให้กับป็ร้ะชุาชุน ผ่านการ้เพิ�มี่ชุ่องทั้างการ้ขายออนไลน์ท่ั้�สิามี่าร้ถึให้ผู้บริ้โภค 
เข้าถึึงไดั้มี่ากยิ�งขึ�น

ปี 2562 บริษััท์ดิ์ำาเนินกิาร
อบรมีคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1 เกิี�ยวกิับ
คัู่มี้อจีริยธิรรมี และแนวท์าง
ปฏิิบัติสุำาหรับคัู่คั้า จีำานวน

614  ราย

ประเมีินคัวามีเสุี�ยงดิ์้านคัวามียั�งย้น
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1 ผ่านกิาร
ประเมีินตนเองสุำาหรับคัู่คั้า
(Suppliers Self Assessment
Questionaires: SAQ) 
จีำานวน

656 ราย

เข็้าตรวจีประเมีินและเข็้าเยี�ยมีพ้�นท์ี�ปฏิิบัติงานข็องคัู่คั้าท์ั�งหมีดิ์

74 ราย
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เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ย่อมรัู้บว่�
เป็นผ้�นำ�เรืู้�องก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ที�ดี

เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้เชื�อถือ
จั�กทุกกลุ่มผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ทั�งในรู้ะดับ
ท�องถิ�น รู้ะดับปรู้ะเทศ และหรืู้อรู้ะดับโลก 

(ต�มคว�มเหม�ะสมข้องธุรู้กิจั)

เป็นองค์กรู้ที�ช่วย่ให�สุข้ภ�พี
และสุข้ภ�วะข้องคนในสังคมดีขึ้�น

เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ย่อมรัู้บว่�
เป็นผ้�นำ�ในเรืู้�องก�รู้จััดก�รู้อ�ชีวอน�มัย่ 
และสภ�พีแวดล�อมในสถ�นที�ก�รู้ทำ�ง�น

เป็นองค์กรู้ที�มีรู้ะบบก�รู้จััดก�รู้รู้ะบบนิเวศ  
เพืี�อป้องกัน รัู้กษั� ฟื้้� นฟ้ื้ทรัู้พีย่�กรู้
และคว�มหล�กหล�ย่ท�งชีวภ�พี

เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ย่อมรัู้บ
ในเรืู้�องก�รู้ให�คว�มเค�รู้พีต่อสิทธิมนุษัย่ชน

จั�กผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ทุกกลุ่ม

เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้เชื�อถือ
จั�กทุกกลุ่มผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่

ในเรืู้�องปรู้�ศจั�กทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชัน

เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ย่อมรัู้บ
ในเรืู้�องก�รู้สนับสนุนก�รู้เข้��ถึงก�รู้ศึกษั� 

คว�มรู้้� และทักษัะในก�รู้ดำ�รู้งชีวิต

ได�รัู้บก�รู้ย่อมรัู้บว่�เป็นองค์กรู้ที�ต่อส้�
กับก�รู้เปลี�ย่นแปลงสภ�พีภ้มิอ�ก�ศ 

ผ่�นคว�มรู่้วมมือกับพัีนธมิตรู้ท�งธุรู้กิจั 
และองค์กรู้ชั�นนำ�รู้ะดับโลก

เป็นองค์กรู้ที�มีก�รู้ดำ�เนินง�นรู่้วมกับค่้ค��
ท�งธุรู้กิจัและพัีนธมิตรู้ในก�รู้จััดห�วัตถุดิบ
อย่่�งรัู้บผิดชอบ เพืี�อก�รู้พัีฒน�อย่่�งยั่�งยื่น

และมีก�รู้ปรัู้บปรุู้งอย่่�งต่อเนื�อง

เป็นองค์กรู้ที�เป็นผ้�นำ�ในก�รู้พัีฒน�
ทรัู้พีย่�กรู้บุคคลตลอดห่วงโซ่ีคุณ์ค่� 

ให�มีคว�มรู้้�และมีทักษัะในก�รู้จััดก�รู้ธุรู้กิจั   
โดย่คำ�นึงถึงก�รู้พัีฒน�อย่่�งยั่�งยื่น

เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ย่อมรัู้บ
ในเรืู้�องส่งเสริู้มอ�ชีพีและรู้�ย่ได�

ให�กับเกษัตรู้กรู้ ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
รู้วมถึงก�รู้สรู้��งคุณ์ภ�พีชีวิตที�ดี
ให�กับกลุ่มที�เปรู้�ะบ�งในสังคม

เป็นองค์กรู้ที�เป็นผ้�นำ�ด��นนวัตกรู้รู้ม
ใหม่ ๆ ทั�งด��นก�รู้พัีฒน�ผลิตภัณ์ฑ์์ 
สรู้��งสรู้รู้ค์ก�รู้บริู้ก�รู้ และขั้�นตอน

ในก�รู้ปฏิิบัติง�นข้องบริู้ษััท เพืี�อส่งเสริู้ม
ผลกรู้ะทบในเชิงบวกต่อสังคมและ

สิ�งแวดล�อมในวงกว��ง

เป็นองค์กรู้ที�มุ่งมั�นลดผลกรู้ะทบเชิงลบ
ที�เกี�ย่วกับก�รู้ใช�ทรัู้พีย่�กรู้นำ��

ตลอดทั�งห่วงโซ่ีอุปท�น

เป็นองค์กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ย่อมรัู้บ
ข้องชุมชนในทุกพืี�นที�

แหล่งก�รู้ดำ�เนินก�รู้ข้องธุรู้กิจั

กิารกิำากัิบดูิ์แลกิิจีกิาร สิุท์ธิิมีนุษัยชนและ
กิารปฏิิบัติด้ิ์านแรงงาน

กิารต่อต้าน
ทุ์จีริตคัอร์รัปชัน

สุร้างคัวามีผูกิพัน
กัิบผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

กิารศึักิษัาสุุข็ภาพและ
สุุข็ภาวะที์�ดีิ์

กิารจัีดิ์กิารกิารเปลี�ยนแปลง
สุภาพภูมิีอากิาศั

กิารดูิ์แลคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามัีย
และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

กิารจัีดิ์กิารห่วงโซ่อุปท์าน
อย่างรับผิดิ์ชอบ

กิารปกิป�องระบบนิเวศั
และคัวามีหลากิหลายท์างชีวภาพ

กิารพัฒนาผู้นำา
และท์รัพยากิรบุคัคัล

คุัณค่ัาท์างสัุงคัมี

กิารบริหาร
จัีดิ์กิารนวัตกิรรมี

กิารดูิ์แลรักิษัา
ท์รัพยากิรนำ�า

กิารจัีดิ์กิารข้็อขั็ดิ์แย้ง
และสุร้างกิารยอมีรับจีากิชุมีชน

บริษััท์ยังคังมุ่ีงมัี�นในกิารดิ์ำาเนินงาน
เพ้�อให้บรรลุเป�าหมีายกิารพัฒนา
เพ้�อคัวามียั�งย้นปี 2563 ดัิ์งนี�
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ความี่สิำาเร้็จำดั้านความี่ยั�งย่นทั้่�สิำาคัญของบร้ิษัทั้ ค่อ การได้้รับคััด้เลืือกให้้เป็็นผู้้้นำาใน 
กลื่�มด้ัชนีคัวามยั่ั�งยั่ืนด้าวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) 
ทัั้�งระดั้บโลืก (DJSI World) เป็็นปี็ทีั้� 2 แลืะกล่ื�มตลืาด้เกิด้ให้ม� (DJSI Emerging  
Markets) เป็็นป็ีทั้ี� 3 ซึ่่�งได้้คัะแนนส์้งส์่ด้ในห้มวด้อ่ตส์าห้กรรมธุ่รกิจคั้าป็ลืีกอาห้าร 
แลืะสิ์นค้ัาอ่ป็โภคับริโภคั (Food & Staples Retailing) ป็ระจำาปี็ 2562 ถ่ึอเป็็น 
บริ้ษัทั้ไทั้ยเพ่ยงแห่งเด่ัยวท่ั้�ผ่านการ้คัดัเล่อกในหมี่วดัอุตสิาหกร้ร้มี่น่� โดัยจุำดัเด่ันท่ั้�ทั้ำาให้ 
ไดั้ร้ับการ้คัดัเล่อกมี่าจำากคุณสิมี่บัติดั้านการ้บร้ิหาร้ความี่สิัมี่พันธิ์กับลูกค้าและการ้ 
ดัำาเนินการ้เร่้�องบร้ร้จุำภัณฑ์์ ร้วมี่ถึึงการ้ดัำาเนินงานด้ัานสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน  

รวมถ่ึงได้้รับคััด้เลืือกให้้เข้้าเป็็นส์มาชิกในดั้ชนีห้่้นยัั่�งยืั่น Thailand Sustainability 
Investment (THSI) คััด้เลืือกโด้ยั่ตลืาด้ห้ลัืกทั้รัพย์ั่แห้�งป็ระเทั้ศไทั้ยั่ ต�อเนื�องเป็็น 
ปี็ทีั้� 2 ซ่ึ่�งพิจารณาจากผู้ลืการด้ำาเนินกิจการในด้้านเศรษฐกิจ สั์งคัม แลืะสิ์�งแวด้ล้ือม  

บริษัทั้ได้้รับรางวัลื  SET Awards 2019  ในกล่ื�มรางวัลื Sustainability Excellence 
ป็ระเภทั้ Highly Commended in Sustainability Awards ซื้ึ�งเป็็นร้างวัล 
ทั้่ �มี่อบให้กับบร้ิษัทั้จำดัทั้ะเบ่ยนทั้่�ดัำาเนินธิุร้กิจำตามี่แนวทั้างการ้พัฒนาอย่างยั �งย่น 
โดัยมี่่การ้กำากับดัูแลกิจำการ้ทั้่�ดั่ คำานึงถึึงผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยอย่างร้อบดั้าน เพ่�อให ้
ธิุร้กิจำมี่่การ้เติบโตทั้างเศร้ษฐกิจำ ควบคู่ไป็กับการ้พัฒนาสิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ 
อย่างสิมี่ดัุล ร้างวัลทั้่�ไดั้ร้ับถึ่อเป็็นความี่ภาคภูมี่ิใจำ เป็็นกำาลังใจำของบร้ิษัทั้ และทั้ำาให้ 
เชุ่�อมี่ั�นว่าแนวทั้างทั้่�ดัำาเนินการ้อยู่เป็็นแนวทั้างทั้่�ถึูกต้อง และชุ่วยให้บร้ิษัทั้มี่่การ้ 
เติบโตอย่างยั�งย่นต่อไป็ 

นอกจากนี�บริษัทั้ได้้รับคััด้เลืือกให้้เป็็นส์มาชิกในด้ัชนี FTSE4Good Emerging  
แลืะ FTSE4Good  ASEAN 5  ซึ่่�งจัด้โด้ยั่ FTSE Russell  โดัยมี่่การ้พิจำาร้ณาดั้าน 
การ้กำากับดัูแลกิจำการ้ของบร้ิษัทั้ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่
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ใส่ใจัทุกส�รู้ะสำ�คัญ 
เพืี�อคว�มยั่�งยื่นทุกมิติ

บริษัทั้ ซึ่ีพี ออลืลื์ จำากัด้ (มห้าชน) แลืะบริษัทั้ยั่�อยั่ (“บริษัทั้”)  
จัด้ทั้ำารายั่งานคัวามยั่ั�งยั่ืนเป็็นป็ระจำาทั้่กป็ีต�อเนื�องเป็็นป็ีทั้ี� 4   
โด้ยั่ในป็ี 2562  บริษัทั้ได้้มีการเป็ิด้เผู้ยั่รายั่งานคัวามยั่ั�งยั่ืน เพื�อ 
เป็็นห้น่�งในช�องทั้างการส์ื�อส์ารกับผู้้้มีส์�วนได้้ส์�วนเส์ียั่ทั้่กกลื่�ม 
ได้้ทั้ราบถึ่งคัวามม่�งมั�น แนวทั้าง แลืะผู้ลืการด้ำาเนินงานภายั่ใต้ 
นโยั่บายั่ แลืะกรอบย่ั่ทั้ธุศาส์ตร์เพื�อการพัฒนาทีั้�ยัั่�งยืั่นข้ององค์ักร 
โด้ยั่การนำาเส์นอผู้ลืการด้ำาเนินงานด้้านคัวามยั่ั�งยั่ืนทั้ี�คัรอบคัลื่ม 
มิติเศรษฐกิจ ส์ังคัม ส์ิ�งแวด้ลื้อม แลืะธุรรมภิบาลืข้องบริษัทั้ 
ซึ่่�งเป็็นข้้อม้ลืระห้ว�างวันทั้ี� 1 มกราคัม ถึ่ง 31 ธุันวาคัม 2562 
โด้ยั่บริษัทั้ มีรายั่ได้้จากการด้ำาเนินงานส์่ทั้ธุิ ทั้ี�ได้้มีการเป็ิด้เผู้ยั่ 
ไว้ในรายั่งานป็ระจำาป็ี 2562 ห้น้า 2

ร้ายงานฉบับน่�กำาหนดัเน่�อหาบนพ่�นฐานการ้ดัำาเนินงานในภาพร้วมี่ 
ขององค์กร้ และป็ร้ะเดั็นสิำาคัญทั้่�มี่่ผลกร้ะทั้บต่อเศร้ษฐกิจำ สิังคมี่ 
และสิิ�งแวดัล้อมี่ ภายใต้มีุ่มี่มี่องของผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทั้ั�งภายใน
และภายนอกองค์กร้ โดัยการ้นำาแนวทั้างการ้จำัดัทั้ำาร้ายงานความี่
ยั�งย่นในร้ะดัับสิากล GRI Sustainability Reporting Standards 
(GRI Standards) สิอดัคล้องตามี่หลักเกณฑ์์ (In accordance 
criteria) แบบทั้างเล่อกหลัก (Core Option) และแนวทั้างการ้เปิ็ดัเผย 
ข้อมีู่ลเพิ�มี่เติมี่ของกลุ่มี่ธิุร้กิจำอาหาร้ (The Food Processing 
Sector Supplement) มี่าเป็็นกร้อบในการ้จำัดัทั้ำาร้ายงาน 
ขณะเดั่ยวกันไดั้มี่อบหมี่ายให้บร้ิษัทั้ ลอยดั์สิ ร้่จำิสิเตอร้์ อินเตอร้์-
เนชุั�นแนล (ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย) จำำากัดั ซื้ึ�งเป็็นหน่วยงานร้ับร้องอิสิร้ะ 
ทั้่�มี่่ความี่น่าเชุ่�อถึ่อ  เป็็นผู้ให้ความี่เชุ่�อมี่ั�นสิำาหร้ับร้ายงานฉบับน่�

กิระบวนกิารกิำาหนดิ์เน้�อหาในรายงาน 

บร้ิษัทั้จำัดัทั้ำาร้ายงานโดัยการ้พิจำาร้ณาจำากป็ัจำจำัย 
ทั้ั �งภายในและภายนอกทั้่ �มี่ ่ความี่เก่ �ยวข้องกับ 
การ้ดัำาเนินงาน  ในการ้ป็ร้ะเมิี่นป็ร้ะเด็ันด้ัานความี่ยั�งย่น 
ทั้่�สิำาคัญ โดัยมี่่กร้ะบวนการ้และขั�นตอนต่าง ๆ  
ในการ้ป็ร้ะเมิี่นป็ร้ะเด็ันความี่ยั�งย่น ภายใต้หลักสิำาคัญ 
10 ป็ร้ะการ้ของ GRI Standards ป็ร้ะกอบดั้วย 
การ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่ของผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยในกร้ะบวนการ้ 
จำัดัทั้ำาร้ายงาน (Stakeholder Inclusiveness) 
การ้พิจำาร้ณาบร้ิบทั้ความี่ยั�งย่น (Sustainability 
Context) การ้ป็ร้ะเมี่ินป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่น 
ทั้่�สิำาคัญ (Materiality) ความี่คร้บถึ้วนสิมี่บูร้ณ์ 
ของข้อมีู่ล (Completeness) ความี่ถึูกต้องของ 
ข้อมีู่ลทั้่�เป็ิดัเผย (Accuracy) ความี่สิมี่ดัุลของ 
ผลการ้ดัำาเนินงานทั้ั�งเชุิงบวก และเชุิงลบ (Balance) 
ความี่ชุัดัเจำนของข้อมีู่ล และเข้าใจำง่ายต่อผู้มี่่สิ่วนไดั 
ส่ิวนเส่ิยทุั้กกลุ่มี่ (Clarity) การ้ม่ี่ข้อมูี่ลท่ั้�สิามี่าร้ถึ 
เป็ร้่ยบเทั้่ยบไดั้เพ่ �อแสิดังถึึงแนวโน้มี่ของการ้ 
ดัำาเนินงานท่ั้�ผ่านมี่า (Comparability) ความี่น่าเชุ่�อถ่ึอ 
ของข้อมีู่ล (Reliability) และขอบเขตของเวลา 
ในการ้ร้ายงาน เพ่�อเป็็นข้อมูี่ลป็ร้ะกอบการ้ตัดัสิินใจำ 
ของผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย (Timeliness) โดัยหลักสิำาคัญ
เหล่าน่ �มี่ ่กร้ะบวนการ้และขั �นตอนการ้ป็ร้ะเมี่ิน 
ป็ร้ะเดั็นความี่ยั�งย่นทั้่�สิำาคัญ ดัังน่� 
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ผลกิารประเมิีนประเด็ิ์นด้ิ์านคัวามียั�งย้นที์�สุำาคััญ ปี 2562
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 1. กิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิาร
 2. สุิท์ธิิมีนุษัยชน และกิารปฎิบัติดิ์้านแรงงาน
 3. กิารพัฒนาผู้นำา และท์รัพยากิรบุคัคัล
 4. คัวามีผูกิพันกิับผู้มีีสุ่วนไดิ์้สุ่วนเสุีย
 5. กิารต่อต้านท์ุจีริตคัอร์รัปชัน

 6. คัุณคั่าท์างสุังคัมี
 7. สุุข็ภาพ และสุุข็ภาวะท์ี�ดิ์ี
 8. กิารศัึกิษัา
 9. กิารบริหารจีัดิ์กิารนวัตกิรรมี
 10. กิารดิ์ูแลคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามีัย 
    และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

 11.  กิารจีัดิ์กิารเปลี�ยนแปลงสุภาพภูมีิอากิาศั
 12.  กิารดิ์ูแลรักิษัาท์รัพยากิรนำ�า
 13.  กิารปกิป�องระบบนิเวศั
     และคัวามีหลากิหลายท์างชีวภาพ
 14.  กิารจีัดิ์กิารห่วงโซ่อุปท์านอย่างรับผิดิ์ชอบ
 15.  กิารจีัดิ์กิารข็้อข็ัดิ์แย้ง
    และสุร้างกิารยอมีรับจีากิชุมีชน

ผลกรู้ะทบที�มีนัย่สำ�คัญต่อองค์กรู้ ทั�งด��นเศรู้ษัฐกิจั สิ�งแวดล�อม และสังคม
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ประเด็ิ์นสุำาคััญ

กิารจัีดิ์ลำาดัิ์บประเด็ิ์น
ด้ิ์านคัวามียั�งย้นที์�สุำาคััญ

กิารตรวจีสุอบ
คัวามีถูกิต้องข็องประเดิ์็น
ดิ์้านคัวามียั�งย้นท์ี�สุำาคััญ

กิารท์บท์วน และพัฒนา
อย่างต่อเน้�อง

1
2

3

คณ์ะอนุกรู้รู้มก�รู้พัีฒน�คว�มยั่�งยื่นข้ององค์กรู้ รู้วบรู้วมปรู้ะเด็นด��นคว�มยั่�งยื่น
ที�สำ�คัญต่อก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัข้ององค์กรู้และผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ อ�ทิ 
 • ม�ตรู้ฐ�นหรืู้อแนวท�งส�กลข้อง GRI 
 • ดัชนีคว�มยั่�งยื่นด�วโจันส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
 • แนวโน�มข้องโลก (Global Trend) 
 • ปรู้ะเด็นด��นก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่นข้ององค์ก�รู้สหปรู้ะช�ช�ติ (SDGs) 
 • คณ์ะกรู้รู้มก�รู้ว่�ด�วย่ม�ตรู้ฐ�นท�งบัญชีคว�มยั่�งยื่น (Sustainability Accounting Standards Board: SASB)
ตลอดจันปรู้ะเด็นสำ�คัญอื�น ๆ ในอุตส�หกรู้รู้มเดีย่วกันหรืู้ออุตส�หกรู้รู้มที�เกี�ย่วเนื�อง ซึี�งบริู้ษััทให�คว�มสำ�คัญ 
เช่น กลุ่มธุรู้กิจัค��ปลีก กลุ่มธุรู้กิจัอ�ห�รู้ กลุ่มธุรู้กิจัอีคอมเมิร์ู้ซี และเทคโนโลยี่ดิจิัทัล รู้วมถึงธุรู้กิจัด��นก�รู้ศึกษั�

บริู้ษััทนำ�ปรู้ะเด็นคว�มยั่�งยื่นที�รู้วบรู้วมม�ผ่�นกรู้ะบวนก�รู้    
คัดกรู้องเบื�องต�น ซึี�งปรู้ะเด็นคว�มยั่�งยื่นดังกล่�วผ่�นกรู้ะบวนก�รู้ 
ทบทวนจั�กที�ปรึู้กษั�ที�มีคว�มน่�เชื�อถือ นอกจั�กนี� บริู้ษััท  
ยั่งมีก�รู้ดำ�เนินก�รู้สำ�รู้วจัคว�มคิดเห็น และคว�มค�ดหวังข้อง 
ผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ทั�งภ�ย่ใน และภ�ย่นอก ผ่�นก�รู้ตอบแบบ 
สอบถ�ม และกรู้ะบวนก�รู้ทบทวนปรู้ะเด็นด��นคว�มยั่�งยื่น 
ที�สำ�คัญต่อก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัจั�กอุตส�หกรู้รู้มเดีย่วกันหรืู้อ 
อุตส�หกรู้รู้มที�เกี�ย่วเนื�องกับบริู้ษััท

เพืี�อรัู้บทรู้�บถึงปรู้ะเด็นด��นคว�มยั่�งยื่นที�สำ�คัญ  โดย่มีผ้�มีส่วนได� 
ส่วนเสีย่ ผ้�บริู้ห�รู้ และพีนักง�นข้องบริู้ษััทเข้��รู่้วมให�คว�มเห็น
ม�กกว่� 5,416 รู้�ย่ พีรู้�อมกันนี� ปรู้ะเด็นด��นคว�มยั่�งยื่น 
ที�สำ�คัญได�ถ้กพิีจั�รู้ณ์�โดย่ตัวแทนผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้งผ่�น 
ก�รู้รัู้บรู้อง และจััดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ ภ�ย่ใต�ก�รู้คำ�นึงถึงรู้ะดับ
อิทธิพีลต่อก�รู้ปรู้ะเมิน และก�รู้ตัดสินใจัข้องผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ 
ควบค่้ไปกับรู้ะดับคว�มสำ�คัญที�มีนัย่ต่อผลกรู้ะทบท�งเศรู้ษัฐกิจั 
สังคม และสิ�งแวดล�อม

บริู้ษััทดำ�เนินก�รู้ตรู้วจัสอบคว�มถ้กต�องข้องก�รู้ปรู้ะเมิน 
และก�รู้จััดลำ�ดับปรู้ะเด็นด��นคว�มยั่�งยื่นที�สำ�คัญโดย่เฉพี�ะ 
อย่่�งยิ่�งคว�มค�ดหวัง มุมมอง และข้�อเสนอแนะต่�ง ๆ  
ที�เกี�ย่วข้�องกับก�รู้ดำ�เนินง�นด��นคว�มยั่�งยื่นข้ององค์กรู้ 
ต่อผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ภ�ย่ใน และภ�ย่นอก

บริู้ษััท ได�รู้วบรู้วมคว�มคิดเห็นข้องผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ ผ่�นก�รู้ 
สัมภ�ษัณ์์เชิงลึกกับผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ภ�ย่นอก อ�ทิ องค์กรู้ 
พัีฒน�เอกชน และผ้�นำ�ท�งคว�มคิด ค่้ค�� และผ้�รัู้บเหม� 
สื�อมวลชนและบล็อกเกอร์ู้ เพืี�อรู้วบรู้วมและเปน็ข้�อม้ลปรู้ะกอบ 
กรู้ะบวนก�รู้ปรู้ะเมินปรู้ะเด็นด��นคว�มยั่�งยื่นที�สำ�คัญ

บริู้ษััทจััดให�มีก�รู้ทบทวนกรู้ะบวนก�รู้จััดทำ�ปรู้ะเมินปรู้ะเด็น 
ด��นคว�มยั่�งยื่นที�สำ�คัญและก�รู้เปิดเผย่ข้�อม้ลในรู้�ย่ง�น 
คว�มยั่�งยื่นอย่่�งต่อเนื�อง โดย่คณ์ะกรู้รู้มก�รู้บริู้ห�รู้ข้ององค์กรู้

ผ่�นคว�มเห็นชอบกับผลก�รู้ปรู้ะเมินปรู้ะเด็นด��นคว�มยั่�งยื่น
ที�สำ�คัญปรู้ะจัำ�ปี 2562 ซึี�งแสดงในเมตทริู้กซ์ีปรู้ะเด็นด��น 
คว�มยั่�งยื่นที�สำ�คัญด��นล่�ง
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หัวข้�อในรู้�ย่ง�น ปรู้ะเด็น กรู้อบ GRI 
ที�เกี�ย่วข้�อง

ข้อบเข้ตผลกรู้ะทบ (103-1)

ภ�ย่ในองค์กรู้ ภ�ย่นอกองค์กรู้

รู้ง
สรู้

รู้ค์
ธุรู้

กิจั
 โป

รู้ง
ใส

 เป
็นธ

รู้รู้
ม 

เท่
�เ

ทีย่
ม

องค์กรู้แห่งธรู้รู้ม�ภิบ�ล 
บริู้ห�รู้ด�วย่คว�มโปรู่้งใส 102-30 -

ยื่นหยั่ดคว�มสัตย์่ซืี�อ 
ถือ “ทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชันเป็นศัตรู้้” 205-2 ค่้ค��และผ้�จััดห� 

สโตร์ู้พี�ร์ู้ทเนอร์ู้ 

เค�รู้พีสิทธิมนุษัย่ชน ยึ่ดมั�นหลักก�รู้ส�กล 
รู่้วมสรู้��งสังคมสันติสุข้ 412-2 ล้กค�� ค่้ค��และผ้�จััดห� ชุมชน 

สังคม และสิ�งแวดล�อม

เปิดใจัรัู้บคว�มแตกต่�ง สรู้��งสัมพัีนธ์ ส�นปรู้ะโย่ชน์สุข้ 103-2 ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม

ผสมส่วนเหมือน ผส�นส่วนต่�ง สรู้��งคนดีและเก่ง 
ผนึกพีลังเป็นหนึ�งเดีย่ว 404-2, 404-3 -
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นวัตกรู้รู้มสรู้��งปัญญ� 
เพิี�มม้ลค่�ท�งธุรู้กิจั 203-2 ล้กค�� ค่้ค��และผ้�จััดห�  

ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม

ย่กรู้ะดับอ�ชีวอน�มัย่ 
สรู้��งคว�มปลอดภัย่ น่�ทำ�ง�น 403-4 ล้กค�� ค่้ค��และผ้�จััดห�

คัดสรู้รู้อ�ห�รู้ปลอดภัย่
ห่วงใย่สุข้ภ�พี ผ้�บริู้โภค

FP5-FP7,  
417-1

ล้กค�� ชุมชน สังคม 
และสิ�งแวดล�อม ภ�ครัู้ฐ 

องค์กรู้พัีฒน�เอกชน และ
ผ้�นำ�ท�งคว�มคิด

มอบโอก�สท�งก�รู้ศึกษั�
สรู้��งอ�ชีพี  สรู้��งอน�คต 103-1, 103-2 ชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม ภ�ครัู้ฐ

แบ่งปันโอก�ส 
สรู้รู้ค์สรู้��งคุณ์ค่�สังคม 103-1, 103-2 ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม 

ค่้ค��และผ้�จััดห�
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ย่�

กรู้
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รู้�

รัู้บมือสภ�พีอ�ก�ศเปลี�ย่น 
หมุนเวีย่นใช�พีลังง�น 302-4

ค่้ค��และผ้�จััดห� 
องค์กรู้พัีฒน�เอกชน และ
ผ้�นำ�ท�งคว�มคิด ภ�ครัู้ฐ 

ชุมชนสังคม และสิ�งแวดล�อม

ปกป้องรู้ะบบนิเวศ
ยึ่ดมั�นเจัตน�รู้มณ์์สีเขี้ย่ว 304-2

ล้กค�� ค่้ค��และผ้�จััดห�   
ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม 

องค์กรู้พัีฒน�เอกชน 
และผ้�นำ�ท�งคว�มคิด ภ�ครัู้ฐ

บริู้ห�รู้นำ��อย่่�งรู้้�ค่�
รัู้กษั�สมดุลชีวิต 303-3, 303-4, 303-5 303-4, 303-5 

เฉพี�ะซีีพีีแรู้ม -

ส่งมอบคว�มรัู้บผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่ีคุณ์ค่� 204-1 - ค่้ค��และผ้�จััดห� ชุมชนสังคม 

และสิ�งแวดล�อม 

เติมคว�มรัู้ก สรู้��งด�วย่ใจั
เพิี�มคว�มเข้�มแข็้งให�ชุมชน 103-1, 103-2 ค่้ค��และผ้�จััดห� ชุมชนสังคม 

และสิ�งแวดล�อม 

ข็อบเข็ตประเด็ิ์นด้ิ์านคัวามียั�งย้นที์�สุำาคััญ 
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ประเภท์ธุิรกิิจี ด้ิ์านเศัรษัฐกิิจี ด้ิ์านสัุงคัมี ด้ิ์านสิุ�งแวดิ์ล้อมี

บริู้ก�รู้รู้��นสะดวกซืี�อ

• บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน)

• บริู้ษััท ซีีพีี รีู้เทลลิงค์ จัำ�กัด

• บริู้ษััท ทเวนตี�โฟื้ร์ู้ ช�อปปิ� ง จัำ�กัด 

บริู้ก�รู้ด��นค��ส่ง

• บริู้ษััท สย่�มแม็คโครู้ จัำ�กัด (มห�ชน)

บริู้ก�รู้ผลิตและจัำ�หน่�ย่เบเกอรีู้� อ�ห�รู้พีรู้�อมรัู้บปรู้ะท�น อ�ห�รู้แช่แข็้ง

• บริู้ษััท ซีีพีีแรู้ม จัำ�กัด

บริู้ก�รู้ด��นก�รู้เงิน

• บริู้ษััท เค�น์เตอร์ู้เซีอร์ู้วิส จัำ�กัด
• บริู้ษััท ไทย่สม�ร์ู้ทค�ร์ู้ด จัำ�กัด

 

บริู้ก�รู้ด��นก�รู้ศึกษั�

• บริู้ษััท ศึกษั�ภิวัฒน์ จัำ�กัด
• วิทย่�ลัย่เทคโนโลยี่ปัญญ�ภิวัฒน์
• สถ�บันก�รู้จััดก�รู้ปัญญ�ภิวัฒน์
• โรู้งเรีู้ย่นส�ธิตสถ�บันก�รู้จััดก�รู้ปัญญ�ภิวัฒน์ (ส�ธิต พีีไอเอ็ม)
• บริู้ษััท ปัญญธ�รู้� จัำ�กัด 
• บริู้ษััท ออลล์ เทรู้นนิ�ง จัำ�กัด

บริู้ก�รู้ด��นส�รู้สนเทศ

• บริู้ษััท โกซีอฟื้ท์ (ปรู้ะเทศไทย่) จัำ�กัด

บริู้ก�รู้ด��นสื�อส�รู้ ก�รู้ตล�ด

• บริู้ษััท เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�ร์ู้ท จัำ�กัด

บริู้ก�รู้ด��นก�รู้บริู้ห�รู้โลจิัสติกส์

• บริู้ษััท ออลล์ น�ว แมนเนจัเม�นท์ จัำ�กัด

• บริู้ษััท ออลล์ น�ว โลจิัสติกส์ จัำ�กัด

ทั้ั�งน่� ข้อมีู่ลในเล่มี่ร้ายงานไดั้ร้ับการ้ทั้วนสิอบโดัยผู้ทั้วนสิอบภายนอก ผ่านกร้ะบวนการ้คัดัเล่อกโดัยคณะกร้ร้มี่การ้บร้ิหาร้ เพ่�อให้แน่ใจำ 
ไดั้ว่าหน่วยงานเป็็นอิสิร้ะจำากการ้ทั้ำางานของบร้ิษัทั้ มี่่คุณวุฒิ และความี่สิามี่าร้ถึในการ้ทั้วนสิอบ อ้างอิงตามี่มี่าตร้ฐานการ้ทั้วนสิอบ 
AA1000AS ตามี่ร้ายงานในภาคผนวก

* ข้�อม้ลด��นเศรู้ษัฐกิจัครู้อบคลุมทุกบริู้ษััทที�เป็นบริู้ษััทย่่อย่ ต�มที�รู้ะบุในรู้�ย่ง�นปรู้ะจัำ�ปี 2562

โดิ์ยบริษััท์ดิ์ำาเนินงานและ
รายงานผลกิารดิ์ำาเนินงานในหัวข้็อต่าง ๆ 

ตามีนำ�าหนักิและคัวามีเกีิ�ยวข้็อง
ข็องแต่ละหน่วยธุิรกิิจี ดัิ์งนี� 
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Heart องค�กรแห�งธรรมาภิบาล
บริหารด�วยความโปร�งใส

เคารพสิทธิมนุษยชน
ยึดมั่นหลักการสากล

ร�วมสร�างสังคมสันติสุข

เป �ดใจรับความแตกต�าง
สร�างสัมพันธ� สานประโยชน�สุข

ผสมส�วนเหมือน ผสานส�วนต�าง
สร�างคนดี และเก �ง

ผนึกพลังเป �นหนึ่งเดียว

ยืนหยัดความสัตย�ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร�รัปชัน” เป �นศัตรู

จิตเจตจํานงมั่น ัง ค ุ กิจ
ป �งใ  เปน ม เท�าเทียม

ร�ม มันดำ� นิน รกิจ ด ดหลัก รรม� ิบ�ล อ �นก�รทจริ

อรรั ชันทกร บบ พอก�ร น รกิจที ร  ร จ อบ ด ล

ร� ชอ � ก�ร �รพซ กัน ล กัน นทก  �  ร ม ก�ร ห อก�

บ ล�กร นก�รพั น� ัก �พ น อ  จ ร� นท� อันทอด �  

ก�ร ิบ นอ กร ห �ม ั น

ความสุขและรอยย้ิมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
คือ หัวใจในการดําเนินธุรกิจของ ซีพี ออลล
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ข้องบริู้ษััทมีก�รู้เปิดเผย่ก�รู้ดำ�เนินก�รู้ด��นธรู้รู้ม�ภิบ�ล
ต�มกรู้อบ OECD (The Organization for Economic 
Co-operation and Development) และด��นคว�มยั่�งยื่น  
ผ่�นรู้�ย่ง�นข้องบริู้ษััทภ�ย่ในปี 2563 

100
รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

องค์กรู้แห่งธรู้รู้ม�ภิบ�ล 
บริู้ห�รู้ด�วย่คว�มโปรู่้งใส

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG17 คัวามีร่วมีม้ีอเพ้�อกิารพัฒนา 
  ที์�ยั�งย้น
 17.16 ส่งเสริมความร่วมมือ
  ระดับโลุ่กเพืื่�อการพัื่ฒนา
  ที�ยั�งยืน ด้วยหุ้นส่วน 
  ความร่วมมือระหว่าง 
  ผู้่้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หลุ่ายฝ่่าย ซึ่�งการระดม 
  แลุ่ะแบ่งปันความร้่  
  ความเชี้�ยวช้าญ เทคโนโลุ่ยี  
  แลุ่ะทรัพื่ยากรทางการเงิน 
  เป็นส่วนเสริมเพืื่�อสนับสนุน
  การบรรลุุ่เป้าหมายการพัื่ฒนา 
  ที�ยั�งยืนในทุกประเทศ  
  โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
  ในประเทศกำาลัุ่งพัื่ฒนา

SDG12 กิารบริโภคัและกิารผลิต
  อย่างมีีคัวามีรับผิดิ์ชอบ
 12.6 นำาแนวทางการดำาเนินงาน 
  อย่างยั�งยืนมาปฏิบัติ่ แลุ่ะ 
  เผู้ยแพื่ร่ข้อม่ลุ่ด้านความ 
  ยั�งยืนในกระบวนการรายงาน

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

97.51

ข้องพีนักง�นทุกรู้ะดับ
ได�รัู้บก�รู้อบรู้มและ
ผ่�นก�รู้ทดสอบ 
หลักส้ตรู้ธรู้รู้ม�ภิบ�ล  
และก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ต

ข้องค่้ค��ลำ�ดับที� 1 
ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้ค่้มือ
จัริู้ย่ธรู้รู้มและ
แนวท�งปฏิิบัติสำ�หรัู้บค่้ค��

ข้องค่้ค��ลำ�ดับที� 1 ลงน�มรัู้บทรู้�บ 
(Written Acknowledgement)

ได�รัู้บผลสำ�รู้วจัก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ 
บริู้ษััทจัดทะเบีย่นไทย่ (CGR) โดย่ 
สม�คมส่งเสริู้มสถ�บันกรู้รู้มก�รู้ 
บริู้ษััทไทย่ (IOD) รู้ะดับ 5 ด�ว  
หรืู้อ เกณ์ฑ์์ดีเลิศ (Excellent) 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

บริษััท์มีีกิารเป้ดิ์เผยกิารดิ์ำาเนินกิารด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
และคัวามียั�งย้น (ร้อยละข็องคัวามีคัรอบคัลุมี)

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีายปี 2563:
คัรอบคัลุมีร้อยละ 100

15

46

61

100

ร้อยละ

100
จีำานวน 

2,032 คัน

จีำานวน 

6,769 คัน

จีำานวน 

6,942 คัน

ร้อยละ

100
จีำานวน 

5,712 คัน

ร้อยละ

100

ร้อยละ

97.51
กิารบริหารคัวามีเสุี�ยง

ระดิ์ับบริหาร ระดิ์ับแผนกิ ระดิ์ับพนักิงาน เจี้าหน้าท์ี�
ร้อยละ

100
จีำานวน 

57,572 คัน

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1
ไดิ์้รับกิารสุ้�อสุาร

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1  
ลงนามีรับท์ราบ ร้อยละ

100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ข็องหน่วยงานพ้�นท์ี�ท์ี�มีี
คัวามีเสุี�ยงดิ์้านกิารปฏิิบัติ
ตามีกิฎหมีาย และกิารท์ุจีริต

ข็องหน่วยงานท์ี�ไดิ์้รับ
กิารประเมีินคัวามีเสุี�ยง

ข็องหน่วยงานท์ี�มีี
แผนกิารจีัดิ์กิาร
คัวามีเสุี�ยง

จีำานวน และร้อยละข็องพนักิงานผ่านกิารอบรมี และท์ดิ์สุอบหลักิสุูตรธิรรมีาภิบาล และต่อต้านกิารท์ุจีริต
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คัวามีท้์าท์าย

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”) มี่่ความี่เชุ่�อมี่ั�นว่า 
แนวป็ฏิิบัติด้ัานการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ท่ั้�ด่ั สิามี่าร้ถึชุ่วยสิร้้างพ่�นฐานความี่ยั�งย่นขององค์กร้ 
ให้สิามี่าร้ถึเติบโตและเป็็นปั็จำจัำยสิำาคัญในการ้เพิ�มี่ความี่สิามี่าร้ถึการ้แข่งขันขององค์กร้ได้ั เชุ่น 
สิามี่าร้ถึดัึงดัูดัความี่สินใจำทั้่�เพิ�มี่ขึ�นของกลุ่มี่นักลงทัุ้น และการ้ป็ร้ับป็รุ้งแผนการ้ดัำาเนินงาน 
ภายในองค์กร้ทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยิ�งขึ�น ซื้ึ�งผลลัพธิ์ของการ้มี่่ร้ะบบการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ทั้่�มี่ ่
ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยังสิะทั้้อนให้เห็นถึึงร้ะบบการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ทั้่�มี่่คุณภาพขององค์กร้ 
ทั้่�สิามี่าร้ถึสิร้้างความี่เชุ่�อมี่ั�นให้กับผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยในร้ะยะยาว พร้้อมี่กันน่� แนวโน้มี่ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงทั้่�สิำาคัญของโลกเร้่�องการ้กำากับดัูแล เป็็นหนึ�งในความี่ทั้้าทั้ายทั้่�องค์กร้ 
ติดัตามี่และให้ความี่สิำาคัญ อาทิั้ สัิดัส่ิวนและคุณสิมี่บัติของคณะกร้ร้มี่การ้บริ้ษัทั้ (Board 
composition and qualification)  ท่ั้�สิถึาบันนักลงทุั้นม่ี่ความี่คาดัหวังต่อกร้ะบวนการ้ 
ป็ร้ะเมี่ินคณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้ทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ อ่กทั้ั�งความี่หลากหลายทั้างเพศของ 
คณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้ยังเป็็นป็ร้ะเดั็นทั้่�สิถึาบันนักลงทัุ้นทั้ั�วโลกให้ความี่สินใจำดั้วยเชุ่นกัน 
ป็ร้ะเด็ันความี่สิำาคัญของการ้กำากับดูัแลกับวัฒนธิร้ร้มี่องค์กร้ (Deeper focus on oversight 
of corporate culture) ร้วมี่ถึึงภาพลักษณ์และชุ่�อเสิ่ยงขององค์กร้ ซื้ึ�งสิ่งผลกร้ะทั้บ 
โดัยตร้งต่อการ้ดัำาเนินธิ ุร้ก ิจำและความี่สิามี่าร้ถึในการ้ดัึงดัูดัและร้ักษาพนักงาน 
นอกจำากน่� การ้บูร้ณาการ้ป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่นกับการ้กำากับดัูแล (ESG continues 
to be a critical issue globally) เป็็นป็ร้ะเดั็นทั้่�นักลงทัุ้นให้ความี่สินใจำในหน้าทั้่� 
การ้กำากับดูัแลของคณะกร้ร้มี่การ้บร้ษิัทั้ทั้่�ผนวกป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่นเป็็นกลยุทั้ธิ์หลัก 
ในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ ดัังนั�น บริ้ษัทั้จึำงกำาหนดัโคร้งสิร้้างการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ท่ั้�ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
โป็ร่้งใสิ สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบได้ั ภายใต้พ่�นฐานความี่เส่ิ�ยงทั้างจำริ้ยธิร้ร้มี่ธุิร้กิจำและกฎีหมี่าย 
เพ่�อให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์สูิงสุิดัแก่องค์กร้ พร้้อมี่ทัั้�งสิร้้างความี่เข้าใจำและส่ิ�อสิาร้ให้แก่พนักงาน 
ทั้ั�งในแง่การ้กำากับดัูแลกิจำการ้และการ้พัฒนาความี่ยั�งย่น ซื้ึ�งเป็็นเร้่�องทั้่�มี่่ความี่ทั้้าทั้าย 
อย่างยิ�งต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำขององค์กร้

คว�มคืบหน��ปี 2562

จััดทำ�แนวปฏิิบัติด��นคว�มยั่�งยื่น 

อนุมัติกฎบัตรู้และแต่งตั�ง
คณ์ะอนุกรู้รู้มก�รู้พัีฒน�
คว�มยั่�งยื่น

ก�รู้ว�งรู้ะบบควบคุมภ�ย่ใน
เพืี�อควบคุมคว�มเสี�ย่ง
เข้��ไปในกรู้ะบวนก�รู้ทำ�ง�น

ปรู้ะก�ศนโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติ
ด��นธรู้รู้ม�ภิบ�ล ได�แก่ นโย่บ�ย่
คว�มขั้ดแย่�งท�งผลปรู้ะโย่ชน์ 
นโย่บ�ย่ก�รู้คุ�มครู้อง
ข้�อม้ลส่วนบุคคล นโย่บ�ย่กำ�กับด้แล
ก�รู้แข่้งขั้นท�งก�รู้ค��

โครู้งก�รู้จัำ�ลองเหตุก�รู้ณ์์ท�งไซีเบอร์ู้
(Cyber Simulation Program)
เพืี�อรัู้บมือกับสถ�นก�รู้ณ์์วิกฤต
จั�กโลกออนไลน์

จััดอบรู้มหลักส้ตรู้ธรู้รู้ม�ภิบ�ล
และก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ต
ในรู้้ปแบบ Animation 
ผ่�นรู้ะบบ E-Learning
ให�พีนักง�นรู้ะดับเจั��หน��ที� 
ได�เรีู้ย่นรู้้�และทำ�แบบทดสอบ

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้

บริษััท์มีีกิารเป้ดิ์เผยกิารดิ์ำาเนินกิารด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
และคัวามียั�งย้น (ร้อยละข็องคัวามีคัรอบคัลุมี)

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีายปี 2563:
คัรอบคัลุมีร้อยละ 100

15

46

61

100

ร้อยละ

100
จีำานวน 

2,032 คัน

จีำานวน 

6,769 คัน

จีำานวน 

6,942 คัน

ร้อยละ

100
จีำานวน 

5,712 คัน

ร้อยละ

100

ร้อยละ

97.51
กิารบริหารคัวามีเสุี�ยง

ระดิ์ับบริหาร ระดิ์ับแผนกิ ระดิ์ับพนักิงาน เจี้าหน้าท์ี�
ร้อยละ

100
จีำานวน 

57,572 คัน

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1
ไดิ์้รับกิารสุ้�อสุาร

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1  
ลงนามีรับท์ราบ ร้อยละ

100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ข็องหน่วยงานพ้�นท์ี�ท์ี�มีี
คัวามีเสุี�ยงดิ์้านกิารปฏิิบัติ
ตามีกิฎหมีาย และกิารท์ุจีริต

ข็องหน่วยงานท์ี�ไดิ์้รับ
กิารประเมีินคัวามีเสุี�ยง

ข็องหน่วยงานท์ี�มีี
แผนกิารจีัดิ์กิาร
คัวามีเสุี�ยง

จีำานวน และร้อยละข็องพนักิงานผ่านกิารอบรมี และท์ดิ์สุอบหลักิสุูตรธิรรมีาภิบาล และต่อต้านกิารท์ุจีริต
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กิารดิ์ำาเนินงาน

คณะกร้ร้มี่การ้บริ้ษัทั้จัำดัโคร้งสิร้้างการ้บริ้หาร้งานด้ัานการ้กำากับดูัแล 
พร้้อมี่ทั้ั �งมี่อบหมี่ายให้คณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั �งย ่น 
และบร้ร้ษัทั้ภิบาล ทั้ำาหน้าท่ั้�กำาหนดันโยบายการ้กำากับดัูแลกิจำการ้ 
นโยบายต่อต้านการ้คอร้์ร้ัป็ชุัน นโยบายความี่ยั�งย่นและแนวป็ฏิิบัติ 
ร้วมี่ถึึงจำร้ิยธิร้ร้มี่ธิุร้กิจำและข้อพึงป็ฏิิบัติในการ้ทั้ำางาน พร้้อมี่ทั้ั�ง 
ทั้ำาหน้าท่ั้�ทั้บทั้วนและป็รั้บป็รุ้งนโยบายการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ขององค์กร้ 
ให้มี่่ความี่เหมี่าะสิมี่และเป็็นไป็ตามี่หลักบร้ร้ษทัั้ภิบาลของหน่วยงาน 
ทั้่�มี่่อำานาจำกำากับดัูแลตามี่กฎีหมี่าย สิอดัคล้องตามี่แนวป็ฏิิบัติสิากล 
ท่ั้�ได้ัรั้บการ้ยอมี่รั้บ ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ไดั้ทั้ำาการ้ป็ร้ับป็รุ้งมี่าตร้ฐาน 

แนวปฏิิบัติด้ิ์านกิารกิำากัิบดูิ์แลกิิจีกิาร

หร้่อข้อกำาหนดัขององค์กร้ให้คร้อบคลุมี่ในเร้่�องการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศ (Climate change) มี่ากยิ�งขึ�น พร้้อมี่ทัั้�งป็รั้บเป็ล่�ยน 
โคร้งสิร้้างคณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั�งย่นและบร้ร้ษัทั้ภิบาล  
และกำาหนดัให้มี่่คณะอนุกร้ร้มี่การ้บร้ร้ษัทั้ภิบาลและคณะ 
อนุกร้ร้มี่การ้พัฒนาความี่ยั�งย่น ทั้ำาหน้าทั้่�ร้ายงานผลและขึ�นตร้ง 
ต่อคณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั �งย่นและบร้ร้ษัทั้ภิบาล 
โดัยดัำาเนินการ้ภายใต้แนวป็ฏิิบัติและนโยบายการ้กำากับดัูแลกิจำการ้
ของบร้ิษัทั้ ดัังน่�

หลักิกิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิารท์ี�ดิ์ี

เสุริมีสุร้างนวัตกิรรมี 
และกิารประกิอบธิุรกิิจี
อย่างมีีคัวามีรับผิดิ์ชอบ

ตระหนักิถึงบท์บาท์ และ
คัวามีรับผิดิ์ชอบในฐานะ
ผู้นำาท์ี�สุร้างคัุณคั่าให้แกิ่
กิิจีกิารอย่างยั�งย้น

1 5

ดิ์ูแลให้มีีระบบกิารบริหาร
คัวามีเสุี�ยงและกิารคัวบคัุมี
ภายในท์ี�เหมีาะสุมี

กิำาหนดิ์วัตถุประสุงคั์ 
เป�าหมีายหลักิข็องกิิจีกิาร
ท์ี�เปลี�ยนไปเพ้�อคัวามียั�งย้น

2 6

รักิษัาคัวามีน่าเช้�อถ้อ
ท์างกิารเงิน
และกิารเป้ดิ์เผยข็้อมีูล

เสุริมีสุร้าง
คัณะกิรรมีกิาร
ท์ี�มีีประสุิท์ธิิผล

3 7

สุนับสุนุน
กิารมีีสุ่วนร่วมีและ
กิารสุ้�อสุารกิับผู้ถ้อหุ้น

สุรรหาและพัฒนา
ผู้บริหารระดิ์ับสุูง 
และกิารบริหารบุคัลากิร

4 8

ESG Issue That May Impact 
Investment Performance

สิุท์ธิิข็อง
ผู้ถ้อหุ้น

กิารบริหาร
คัวามีเสีุ�ยง

จีริยธิรรมีและ
จีรรยาบรรณ
ท์างธุิรกิิจี

นโยบาย
ต่อต้านกิาร
คัอร์รัปชัน

กิารป�องกัินคัวามี
ขั็ดิ์แย้งท์างผล

ประโยชน์

กิารปฏิิบัติต่อ
ผู้ถ้อหุ้นอย่าง

เท่์าเที์ยมี

บท์บาท์ข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์
สุ่วนเสีุย

กิารเป้ดิ์เผย
ข้็อมูีลและ

คัวามีโปร่งใสุ

คัวามี
รับผิดิ์ชอบข็อง
คัณะกิรรมีกิาร

นโนบายกิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิารข็อง ซีพี ออลล์

1. สุิ�งแวดิ์ล้อมี
 กิารจีัดิ์กิารท์รัพยากิร

 ลดิ์กิารปล่อยกิ๊าซเร้อนกิระจีกิ
 อุบัติกิารณ์ดิ์้านสุิ�งแวดิ์ล้อมี

 กิารบรรเท์าผลกิระท์บ
ดิ์้านสุิ�งแวดิ์ล้อมี

2. สัุงคัมี
 สิุท์ธิิมีนุษัยชน
 สุร้างคัวามีสัุมีพันธ์ิ
  กัิบชุมีชน
 กิารตรวจีสุอบ
  ห่วงโซ่อุปท์าน

3. ธิรรมีาภิบาล
 ค่ัาตอบแท์นผู้บริหาร
 สิุท์ธิิข็องผู้ถ้อหุ้น
 คัวามีรับผิดิ์ชอบ
  ข็องคัณะกิรรมีกิาร
 วิสัุยทั์ศัน์
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พร้้อมี่กันน่� คณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้มี่่การ้แต่งตั�งคณะกร้ร้มี่การ้ชุุดัย่อย 3  คณะ ทั้่�มี่่ความี่เป็็นอิสิร้ะในการ้ป็ฏิิบัติหน้าทั้่�ภายใต้ความี่ร้ับผิดัชุอบ 
ต่อคณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้ ซื้ึ�งป็ร้ะกอบไป็ดั้วย 1) คณะกร้ร้มี่การ้ตร้วจำสิอบ 2) คณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั�งย่นและบร้ร้ษัทั้ภิบาล 
3) คณะกร้ร้มี่การ้กำาหนดัค่าตอบแทั้นและสิร้ร้หากร้ร้มี่การ้ โดัยมี่่หน้าทั้่�และความี่ร้ับผิดัชุอบสิำาคัญดัังต่อไป็น่�

หน้าที์�และคัวามีรับผิดิ์ชอบ
สุำาคััญข็องคัณะกิรรมีกิาร
ตรวจีสุอบ

หน้าที์�และคัวามีรับผิดิ์ชอบ
สุำาคััญข็องคัณะกิรรมีกิาร
กิำากัิบดูิ์แลคัวามียั�งย้น
และบรรษััท์ภิบาล

หน้าที์�และคัวามีรับผิดิ์ชอบ
สุำาคััญข็องคัณะกิรรมีกิาร
กิำาหนดิ์ค่ัาตอบแท์น
และสุรรหากิรรมีกิาร

• สอบท�นงบก�รู้เงิน

• สอบท�นก�รู้ดำ�เนินง�นข้องบริู้ษััทให�ถ้กต�อง
 ต�มนโย่บ�ย่ และรู้ะเบีย่บข้�อบังคับ กฎหม�ย่  
 รู้ะเบีย่บปฏิิบัติ และข้�อกำ�หนดข้องหน่วย่ง�น 
 กำ�กับด้แล

• สอบท�นรู้ะบบควบคุมภ�ย่ในและตรู้วจัสอบ   
 ภ�ย่ใน รู้วมถึงรู้ะบบบริู้ห�รู้คว�มเสี�ย่งที�รัู้ดกุม

• ห�รืู้อกับผ้�สอบบัญชี เพืี�อข้อคว�มเห็น
 เกี�ย่วกับงบก�รู้เงิน และก�รู้ควบคุมภ�ย่ใน

• รู้�ย่ง�นสรุู้ปผลก�รู้ปฏิิบัติง�น และข้�อเสนอแนะ 
 ต่อที�ปรู้ะชุมคณ์ะกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััท ปีละ 4 ครัู้�ง

• จััดทำ�นโย่บ�ย่ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ นโย่บ�ย่ 
 ต่อต��นก�รู้คอร์ู้รัู้ปชัน นโย่บ�ย่คว�มยั่�งยื่นและ 
 แนวปฏิิบัติต่�ง ๆ ที�เกี�ย่วข้�อง จัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจั 
 และข้�อพึีงปฏิิบัติในก�รู้ทำ�ง�น

• ทบทวนนโย่บ�ย่ต่�ง ๆ ให�มีคว�มเป็นปัจัจุับัน 
 และมีคว�มต่อเนื�องอย่่�งน�อย่ ปีละ 1 ครัู้�ง

• รู้�ย่ง�นสรุู้ปผลก�รู้ปฏิิบัติง�น และให�คำ�ปรึู้กษั�  
 ข้�อเสนอแนะต่อคณ์ะกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััทในเรืู้�อง 
 ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ ก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ต  
 คว�มรัู้บผิดชอบต่อสังคม และก�รู้จััดก�รู้ 
 คว�มยั่�งยื่น ปีละ 2 ครัู้�ง

• กำ�กับด้แลก�รู้ปฏิิบัติง�นข้องผ้�บริู้ห�รู้และ 
 พีนักง�นให�เป็นไปต�มนโย่บ�ย่ก�รู้กำ�กับด้แล 
 กิจัก�รู้และอื�น ๆ 

• สอบท�นและปรู้ะเมินผลก�รู้ปฏิิบัติต�มนโย่บ�ย่ 
 รู่้วมกับกรู้รู้มก�รู้ และฝึ่�ย่จััดก�รู้ พีรู้�อมเสนอแนะ 
 ก�รู้ดำ�เนินง�นให�เป็นไปต�มนโย่บ�ย่

• พิีจั�รู้ณ์�หลักเกณ์ฑ์์ในก�รู้จ่ั�ย่ และรู้้ปแบบ
 ค่�ตอบแทนข้องกรู้รู้มก�รู้และผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง
 เพืี�อเสนอคว�มเห็นต่อคณ์ะกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััท

• ปรู้ะเมินค่�ตอบแทนข้องผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง
 ให�สอดคล�องกับผลก�รู้ปฏิิบัติง�น

• พิีจั�รู้ณ์�หลักเกณ์ฑ์์ และกรู้ะบวนก�รู้สรู้รู้ห�  
 บุคคลที�มีคุณ์สมบัติเหม�ะสมเพืี�อดำ�รู้ง 
 ตำ�แหน่งกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััท

• คัดเลือกบุคคลต�มกรู้ะบวนก�รู้สรู้รู้ห�ที�กำ�หนด 
 และบุคคลที�ถ้กเสนอโดย่ผ้�ถือหุ�นรู้�ย่ย่่อย่ต�ม 
 หลักเกณ์ฑ์์ที�บริู้ษััทกำ�หนด

• เสนอคว�มคิดเห็นต่อที�ปรู้ะชุมคณ์ะกรู้รู้มก�รู้ 
 บริู้ษััท ก่อนนำ�เสนอต่อที�ปรู้ะชุมผ้�ถือหุ�นให�เป็น 
 ผ้�แต่งตั�งกรู้รู้มก�รู้

$
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ลำาดิ์ับเหตุกิารณ์ข็องอุบัติกิารณ์

เกิิดิ์อุบัติกิารณ์

วัตถุประสุงคั์กิารฟ� นฟูโดิ์ยภาพรวมี : กิลับคั้นสุู่สุภาพปกิติโดิ์ยเร็วท์ี�สุุดิ์เท์่าท์ี�จีะเป็นไปไดิ์้

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

บริหารคัวามีเสุี�ยง กิารจัีดิ์กิารภาวะวิกิฤต กิารฟ� นฟูผลจีากิคัวามีเสีุยหาย

กิ่อนเกิิดิ์เหตุ ระหว่างเกิิดิ์เหตุ หลังเกิิดิ์เหตุ

Incident Response

ภายในนาท์ีถึงชั�วโมีง : ภายในนาท์ีถึงวัน : ภายในสุัปดิ์าห์ถึงเดิ์้อน :

Business Continuity Recovery / Resumotion
Back to normal

ช่วงเวลา

 รับผิดิ์ชอบพนักิงานและผู้เยี�ยมีชมี
 จีัดิ์กิารกิับผู้เสุียชีวิต 
 จีำากิัดิ์กิารข็ยายวงกิว้างข็อง
  คัวามีเสุียหาย
 ประเมีินคัวามีเสุียหาย
 ร้องข็อ BCP

 ติดิ์ต่อพนักิงานลูกิคั้า
  ผู้จีำาหน่ายปัจีจีัย ฯลฯ
 ฟ� นฟูกิระบวนกิารธิุรกิิจีหลักิ
 ฟ� นฟูงานท์ี�สุูญเสุียในกิระบวนกิาร

 ซ่อมีแซมี / บูรณะสุิ�งท์ี�เสุียหาย
 ย้ายสุถานท์ี�ตั�งไปอยู่
  สุถานท์ี�ท์ำางานถาวร
 เรียกิคั้นคั่าใช้จี่ายจีากิบริษััท์
  ประกิันภัย

ระบุ
คัวามีเสีุ�ยง

กิา
รประเมิีนคัวามีเสีุ�ยง

กิาร
จัีดิ์ลำาดัิ์บคัวามีสุำาคััญ

กิำา
หน

ดิ์มีาตรกิารจัีดิ์กิารคัวามีเสีุ�ยง

ดิ์ำาเนินกิารและติดิ์ตามีผล

กิลยุท์ธิ์
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กิารบริหารจัีดิ์กิารคัวามีเสีุ�ยง

บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้จำัดัการ้บร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยง ซื้ึ�งถึ่อเป็็น 
กลไกสิำาคัญในการ้ร้ะบุแนวโน้มี่ความี่เสิ่�ยงและปั็ญหาทั้่�อาจำเกิดัขึ�น 
และอาจำส่ิงผลกร้ะทั้บต่อองค์กร้ พร้้อมี่กันน่� การ้บร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยง 
ทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพและมี่่มี่าตร้การ้ในการ้ลดัความี่เสิ่�ยง ยังเป็็นป็ัจำจำัย 
สิำาคัญในการ้ขับเคล่�อนองค์กร้ให้สิามี่าร้ถึบร้ร้ลุตามี่เป็้าหมี่ายไดั้  
พร้้อมี่ทั้ั�งสิร้้างคุณค่าให้กับผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทัุ้กกลุ่มี่ ดัังนั�น บร้ิษัทั้ 
จำึงกำาหนดักร้อบนโยบายการ้บร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยง เพ่�อให้องค์กร้ 
สิามี่าร้ถึดัำาเนินงานตามี่แนวทั้างการ้บร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยงไดั้ 

ร้วมี่ถึึงสิามี่าร้ถึค้นหาและคาดัการ้ณ์ความี่เสิ่�ยงล่วงหน้าท่ั้�อาจำสิ่งผล 
กร้ะทั้บเชุิงลบต่อการ้ดัำาเนินการ้และเป็้าหมี่ายองค์กร้ทั้่�กำาหนดัไว้ 
ในทัุ้กดั้าน พร้้อมี่ทั้ั�งจำัดัทั้ำาแผนควบคมุี่ติดัตามี่ป็ร้ับป็รุ้งความี่เสิ่�ยง
อย่างต่อเน่�อง ดั้วยกลไก การ้บร้ิหาร้ การ้ควบคุมี่และสิอบทั้าน  
เพ่�อกำากับความี่เสิ่�ยงให้อยู่ในร้ะดัับทั้่�ยอมี่รั้บได้ั ร้วมี่ไป็ถึึงสิามี่าร้ถึ 
ป็ลูกฝังวัฒนธิร้ร้มี่ความี่เสิ่�ยงภายในองค์กร้ เพ่�อเสิร้ิมี่สิร้้างความี่ 
เข้าใจำ สิร้้างความี่ตร้ะหนัก และสิร้้างการ้มี่่สิ่วนร่้วมี่ให้กับพนักงาน 
ทัุ้กร้ะดัับในการ้บร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยงทัุ้กดั้านขององค์กร้

กิรอบกิารบริหารคัวามีเสีุ�ยงและภาวะวิกิฤตเพ้�อกิารดิ์ำาเนินธุิรกิิจีอย่างยั�งย้น

บร้ิษัทั้มี่่การ้จำัดัตั�งหน่วยงานบร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยง (Risk Management  
Unit) และหน่วยงานกำากับดูัแลการ้ป็ฏิิบัติงานให้เป็็นไป็ตามี่กฎีหมี่าย  
กฎีร้ะเบ่ยบและข้อบังคับ (Compliance Unit) ภายใต้การ้ดัำาเนินงาน 
ของคณะกร้ร้มี่การ้บร้ิหาร้ความี่เสิ่ �ยง (Risk Management  
Committee) บริ้ษัทั้มี่อบหมี่ายให้ตัวแทั้นในแต่ละหน่วยงานทั้ำาหน้าท่ั้� 
ร้่วมี่เป็็นคณะทั้ำางาน พร้้อมี่ทั้ั�งสิรุ้ป็และร้ายงานผลการ้ป็ฏิิบัติงาน  
นำาเสินอต่อทั้่�ป็ร้ะชุุมี่คณะกร้ร้มี่การ้บร้ิหาร้ คณะกร้ร้มี่การ้ตร้วจำสิอบ 
และคณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้ ป็ีละ 2 คร้ั�ง เพ่�อสิอบทั้านป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 

และป็ร้ะสิิทั้ธิิผลของกร้ะบวนการ้บริ้หาร้ความี่เสิ่�ยง อาทั้ิ  ความี่เสิ่�ยง 
ดั้านการ้เงิน  ความี่เสิ่�ยงดั้านภาษ่  ความี่เสิ่�ยงดั้านกลยุทั้ธ์ิ  ความี่เสิ่�ยง 
ดั้านการ้ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่าย กฎีร้ะเบ่ยบข้อบังคับ  ความี่เสิ่�ยงดั้าน 
การ้ป็ฏิิบัติงาน ความี่เสิ่�ยงดั้านสิังคมี่ ความี่เสิ่�ยงดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงของสิภาพภูมี่ิอากาศ    ความี่เสิ่�ยงดั้านเศร้ษฐกิจำ  
ความี่เสิ่�ยงดั้านทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุัน  และความี่เสิ่�ยงดั้านชุ่�อเสิ่ยง  ร้วมี่ถึึง 
มี่่การ้ทั้บทั้วนและป็ร้ะเมี่ินร้ะบบบร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยงตามี่กร้อบ COSO 
ป็ีละคร้ั�ง 
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ลำาดิ์ับเหตุกิารณ์ข็องอุบัติกิารณ์

เกิิดิ์อุบัติกิารณ์

วัตถุประสุงคั์กิารฟ� นฟูโดิ์ยภาพรวมี : กิลับคั้นสุู่สุภาพปกิติโดิ์ยเร็วท์ี�สุุดิ์เท์่าท์ี�จีะเป็นไปไดิ์้

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

บริหารคัวามีเสุี�ยง กิารจัีดิ์กิารภาวะวิกิฤต กิารฟ� นฟูผลจีากิคัวามีเสีุยหาย

กิ่อนเกิิดิ์เหตุ ระหว่างเกิิดิ์เหตุ หลังเกิิดิ์เหตุ

Incident Response

ภายในนาท์ีถึงชั�วโมีง : ภายในนาท์ีถึงวัน : ภายในสุัปดิ์าห์ถึงเดิ์้อน :

Business Continuity Recovery / Resumotion
Back to normal

ช่วงเวลา

 รับผิดิ์ชอบพนักิงานและผู้เยี�ยมีชมี
 จีัดิ์กิารกิับผู้เสุียชีวิต 
 จีำากิัดิ์กิารข็ยายวงกิว้างข็อง
  คัวามีเสุียหาย
 ประเมีินคัวามีเสุียหาย
 ร้องข็อ BCP

 ติดิ์ต่อพนักิงานลูกิคั้า
  ผู้จีำาหน่ายปัจีจีัย ฯลฯ
 ฟ� นฟูกิระบวนกิารธิุรกิิจีหลักิ
 ฟ� นฟูงานท์ี�สุูญเสุียในกิระบวนกิาร

 ซ่อมีแซมี / บูรณะสุิ�งท์ี�เสุียหาย
 ย้ายสุถานท์ี�ตั�งไปอยู่
  สุถานท์ี�ท์ำางานถาวร
 เรียกิคั้นคั่าใช้จี่ายจีากิบริษััท์
  ประกิันภัย

ระบุ
คัวามีเสีุ�ยง

กิา
รประเมิีนคัวามีเสีุ�ยง

กิาร
จัีดิ์ลำาดัิ์บคัวามีสุำาคััญ

กิำา
หน

ดิ์มีาตรกิารจัีดิ์กิารคัวามีเสีุ�ยง

ดิ์ำาเนินกิารและติดิ์ตามีผล

กิลยุท์ธิ์
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คัวามีเสีุ�ยงที์�เกิิดิ์ใหม่ี
(Emerging Risks)

บร้ิษัทั้มี่่การ้ทั้บทั้วนป็ร้ะเดั็นความี่เสิ่�ยงและวิเคร้าะห์ความี่ 
เสิ่�ยงทั้่�เกิดัใหมี่่ทั้่�อาจำสิ่งผลต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ 
ป็ร้ะจำำาป็ีอย่างสิมี่ำ�าเสิมี่อ เพ่�อการ้พัฒนามี่าตร้การ้ร้องร้ับและ
สิามี่าร้ถึตอบสินองต่อความี่เสิ่�ยงไดั้ทั้ันทั้่วงทั้่ โดัยในป็ี 2562 มี่่
ความี่เสิ่�ยงเกิดัใหมี่่ทั้่�สิ่งผลต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ (Emerging 
Risks) 2 ป็ร้ะเภทั้ ดัังน่� ความี่เสิ่�ยงดั้านการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
เทั้คโนโลย่ดัิจำิทั้ัล (Digital Transformation) และความี่เสิ่�ยง 
ดั้านความี่มี่ั�นคงและความี่ป็ลอดัภัยทั้างไซื้เบอร้์ (Cyber 
Security) 

โดัยในป็ี 2562  หน่วยงานบร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยง ไดั้จำัดัโคร้งสิร้้าง 
การ้บร้ิหาร้ความี่เสิ่�ยงออกเป็็น 3 หมี่วดั ไดั้แก่ 
 ความี่เสิ่�ยงทั้ั�วไป็ทั้่�สิามี่าร้ถึเกิดัขึ�นไดั้ใน
 การ้ดัำาเนินงานป็ร้ะจำำาวัน (Operational risk) 
 ความี่เสิ่�ยงทั้่�ไมี่่เก่�ยวข้องกับการ้เงิน
 (Sustainability risk) และ 
 ความี่เสิ่�ยงทั้่�เกิดัใหมี่่ทั้่�อาจำสิ่งผลกร้ะทั้บต่อ
 การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ (Emerging risk)

โดัยมี่่การ้ป็ร้ะสิานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ผ่านการ้ป็ร้ะเมี่ิน 
ความี่เส่ิ�ยงป็ร้ะจำำาปี็  และอบร้มี่สัิมี่มี่นาตัวแทั้นจำากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้่�ทั้ำาหน้าทั้่�ผลักดัันในการ้ออกมี่าตร้การ้และการ้ 
ดัำาเนินงานตามี่มี่าตร้การ้เพ่�อลดัความี่เส่ิ�ยง (Risk Champion) 
ในแต่ละไตร้มี่าสิ และม่ี่การ้จัำดัตั�ง Data Protection Officer  
เพ่�อให้ความี่รู้้ ร้วมี่ถึึงมี่่กร้ะบวนการ้ควบคุมี่ภายใน และ 
ติดัตามี่ความี่เส่ิ�ยงโดัยทั้ำางานอย่างใกล้ชิุดักับ Risk Champion  
ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึสิรุ้ป็ขั�นตอนและผลการ้ดัำาเนินงานไดั้ดัังแผนภูมี่ิ

1

2

3

•

•

•

Cyber Security Officer (CSO) 
รู้�ย่ง�นตรู้งต่อคณ์ะกรู้รู้มก�รู้
เจั��หน��ที�ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง
หน่วย่ง�นด��นรู้ะบบคว�มปลอดภัย่
และบุคคล�กรู้ที�ผ่�นก�รู้รัู้บรู้อง
ด�วย่ Security Certificate
อบรู้มและทดสอบบุคคล�กรู้ทุกรู้ะดับ
เช่น Phishing Simulation Test, 
Cyber Awareness
และ War Game

•

•

•

นโย่บ�ย่ก�รู้รู้ักษั�คว�มมั�นคง
ปลอดภัย่ด��นส�รู้สนเทศข้องรู้ะบบ
เครู้ือข้่�ย่ภ�ย่ในบรู้ิษััท
กรู้ะบวนก�รู้ม�ตรู้ฐ�นที�ได�รู้ับก�รู้
รู้ับรู้อง ISO20000 และ ISO27001
แผนก�รู้ตอบสนอง และจััดก�รู้
เหตุก�รู้ณ์์คว�มมั�นคงปลอดภัย่
ด��นไซีเบอรู้์ (Cyber Security 
Incident Response Plan)

•

•

•

รู้ะบบเทคโนโลย่ีที�ทำ�ง�นเชิง
ป้องกันต�มแนวปฏิิบัติ NIST
ศ้นย่์คอมพิีวเตอรู้์รู้ะดับ
ม�ตรู้ฐ�นที�รู้วมถึงก�รู้เฝึ้�รู้ะวัง
และก�รู้เข้��ถึงรู้ะบบข้�อม้ลต�มที�
กำ�หนด
แลกเปลี�ย่นคว�มรู้้�กับผ้�ให�บรู้ิก�รู้
และลงทุนในรู้ะบบป้องกันใหม่ ๆ

บุคัลากิร ข็ั�นตอน เท์คัโนโลยี

คััดิ์เล้อกิกิระบวนกิาร
ท์ี�มีีคัวามีเสุี�ยงสุูง

กิำาหนดิ์มีาตรกิาร
คัวบคัุมีคัวามีเสุี�ยง

สุุ่มีตรวจีประเมีินมีาตรกิาร
คัวบคัุมีโดิ์ยผู้ตรวจีสุอบ

ท์บท์วน Internal Process
Risk & Control ท์ุกิไตรมีาสุ

ประเมีินคัวามีเสุี�ยง

 โดิ์ย Risk Champions
 คัวามีเสุี�ยงท์ี�มีีกิารประเมีินไดิ์้แกิ่  
  คัวามีเสุี�ยงดิ์้านกิารปฏิิบัติตามีกิฎ
  ระเบียบและข็้อบังคัับ ข็้อมีูลสุำาคััญ
  รั�วไหล ระบบเท์คัโนโลยีสุารสุนเท์ศั
  หยุดิ์ชะงักิ สุิท์ธิิมีนุษัยชน กิารท์ุจีริต
  ในองคั์กิร กิารสุุ่มีตรวจี 
  กิารดิ์ำาเนินงานข็องหน่วยงาน
  ภาคัรัฐ และกิารร้องเรียน
  จีากิผู้บริโภคั

 ในปี 2562 มีกีิารกิำาหนดิ์มีาตรกิาร
  คัวบคัมุีท์ั�งหมีดิ์ 37 มีาตรกิาร 
  สุำาหรับกิระบวนกิารท์ี�มีีคัวามีเสุี�ยงสุงู 
  52 กิระบวนกิาร
 มีีกิารสุ้�อสุารมีาตรกิารคัวบคัุมี
  คัวามีเสุี�ยงให้ผู้ท์ี�เกิี�ยวข็้องท์ราบ
  ร่วมีกิับ Risk Champion

 ท์บท์วนโดิ์ย Risk Champions
  ร่วมีกิับหน่วยงานเจี้าข็อง 
  กิระบวนกิาร

 ในปี 2562 มีีกิระบวนกิารท์ี�มีีคัวามี 
  เสุี�ยงสุูง 52 กิระบวนกิาร จีากิกิาร
  ประเมีิน 254 กิระบวนกิาร คัรอบคัลุมี
  กิระบวนกิารข็องสุายงานกิารตลาดิ์
  และบริหารผลิตภัณฑ์์ สุายงาน
  จีัดิ์ซ้�อ สุายงานกิระจีายสุินคั้า

 ผู้ตรวจีสุอบประกิอบดิ์้วย
  หน่วยงานบริหารคัวามีเสุี�ยง
  หน่วยงาน Corporate 
  Process Simplification 
  และหน่วยงานตรวจีสุอบ
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การพัื่ฒนาช้่องทางในการ 
บริโภิคสินค้าสำาหรับผู้่้บริโภิค 
ที�หลุ่ากหลุ่ายมากยิ�งขึ�น อาทิ  
Omni Channel เป็นช่้องทาง 
การจัดจำาหน่ายสินค้าที�ช่้วยให้ 
ผู้่้บริโภิคเข้าถึังได้ง่าย สะดวก 
สบาย โดยผู่้านการผู้สมผู้สาน 
ช่้องทางการจัดจำาหน่าย ทั�งระบบ
ออฟไลุ่น์แลุ่ะออนไลุ่น์ สร้าง 
ประสบการณ์ิแบบไร้รอยต่่อ

สร้างโปรแกรมสมาชิ้ก ALL 
Member รับคะแนนสะสมจาก 
การซื่�อสินค้าที�ร้านเซ่เว่นอีเลุ่ฟเว่น 
เชื้�อมโยงสิทธิพิื่เศษ กับบริษัท 
ย่อยรวมถึังพัื่ฒนาร่ปแบบการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ผู่้านแอปพื่ลิุ่เคชั้นแลุ่ะกิจกรรม 
การต่ลุ่าดออนไลุ่น์ (Digital  
Marketing) เพืื่�อสร้างโอกาส 
ทางธุรกิจให้กับผู้่้ประกอบการ 
ต่่าง ๆ  แลุ่ะสร้างความผู่้กพัื่นกับ
ผู้่้บริโภิค (Customer Engagement)

พัื่ฒนาระบบ
การกระจายสินค้า 

ปรับโครงสร้างแลุ่ะร่ปแบบ 
การทำางานให้สนับสนุน 
การทำางานในยุคดิจิทัลุ่ 
พื่ร้อมทั�งวางระบบ การ 
ป้องกันความเสี�ยงด้าน 
ดิจิทัลุ่ อาทิ การปกป้อง 
ข้อม่ลุ่บุคคลุ่ส่วนบุคคลุ่ 
แลุ่ะความปลุ่อดภิัยของ 
สารสนเทศแลุ่ะการโจมตี่ 
ทางไซ่เบอร์ 

พัื่ฒนาบุคลุ่ากรปรับร่ปแบบ 
การทำางานใหมี้ความคลุ่่องตั่ว 
มากขึ�นเต่รียมความพื่ร้อมส่่ 
ยุคดิจิทัลุ่

ศึกษาร่ปแบบการให้บริการ 
ใหม่ ๆ (Service Solution) 
เพืื่�อต่อบโจทย์ลุ่่กค้าในยุค
ดิจิทัลุ่  

การพัื่ฒนาระบบการช้ำาระสนิค้า 
ที�หลุ่ากหลุ่ายร่ปแบบมากยิ�งขึ�น 
เช่้น ระบบ Alipay Wallet  
ระบบ TrueMoney Wallet

คัวามีเสีุ�ยงด้ิ์านคัวามีมัี�นคัง
และคัวามีปลอดิ์ภัยท์างไซเบอร์ 
(Cyber Security) 

คัวามีเสีุ�ยงด้ิ์านกิารเปลี�ยนแปลง
เท์คัโนโลยีดิิ์จิีทั์ล
(Digital Transformation)

ก�รู้ปรู้ับเปลี�ย่นรู้้ปแบบก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัหรืู้อ 
กรู้ะบวนก�รู้ดำ�เนินง�นภ�ย่ในให�เป็นรู้ะบบ 
ดิจิัทัลอย่่�งรู้วดเร็ู้ว ทำ�ให�ก�รู้แข่้งขั้นท�งธุรู้กิจั 
ที�ส้งขึ้�น และส่งผลให�คว�มต�องก�รู้และพีฤติกรู้รู้ม 
ข้องผ้�บริู้โภคเปลี�ย่นแปลงไป ก่อให�เกิดคว�ม- 
เสี�ย่งในก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจั บริู้ษััทจึังกำ�หนดกลยุ่ทธ์ 
และแผนก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัด��นเทคโนโลยี่ดิจิัทัล 
ที�เหม�ะสมผ่�นแนวท�ง ดังนี�

การเปลีุ่�ยนแปลุ่งร่ปแบบการดำาเนินธุรกิจภิายใน 
องค์กรให้เป็นระบบดิจิทัลุ่มากยิ�งขึ�น ส่งผู้ลุ่ให้ 
การดำาเนินธุรกิจมีความเสี�ยงด้านความมั�นคง 
แลุ่ะความปลุ่อดภัิยทางไซ่เบอร์มากขึ�น ซึ่�งอาจ 
ส่งผู้ลุ่กระทบต่่อชื้�อเสียง ภิาพื่ลัุ่กษณ์ิ แลุ่ะ 
ความน่าเชื้�อถืัอขององค์กรได้ บริษัทจึงได้กำาหนด 
มาต่รฐานการจัดการเทคโนโลุ่ยีสารสนเทศ 
(Information Technology Security Management) 
แลุ่ะระบบจัดการกลุ่ยุทธ์ความปลุ่อดภัิยทาง 
อินเต่อร์เน็ต่ ซึ่�งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่

หน่วยงานและบุคัลากิร 
โดยกำาหนดบทบาทหน้าที�ของหน่วยงาน 
Cyber Security  Officer  ให้สอดคลุ้่อง 
แลุ่ะครอบคลุุ่มความเสี�ยงทำาหน้าที�เฝ่้าระวัง 
แลุ่ะควบคุมความเสี�ยงที� เ กิดขึ�นให้อย่่ 
ในระดับที�สามารถัยอมรับได้ จัดตั่�งหน่วยงาน 
ด้านความปลุ่อดภัิยข้อม่ลุ่แลุ่ะเครือข่าย 
การจัดการอบรมแลุ่ะทดสอบความสามารถั 
อย่างสมำ�าเสมอเพืื่�อให้ทันต่่อเหตุ่การณ์ิ 
แลุ่ะเทคโนโลุ่ยี รวมถึังส่งเสริมให้มีการสร้าง
ความต่ระหนกัร้่ในการใช้้เทคโนโลุ่ย ี (Cyber 
Security Awareness) ให้กับพื่นักงาน 
อย่างต่่อเนื�องผู่้านช่้องทางการสื�อสาร 
ภิายใน แลุ่ะทดสอบผู่้านโปรแกรมการ 
จำาลุ่องเหตุ่การณ์ิทางไซ่เบอร์ (Cyber 
Simulation Program)

มีาตรกิารและขั็�นตอนกิารดิ์ำาเนินงาน 
โดยนอกจากนโยบายการรักษาความ 
มั�นคงปลุ่อดภิัยด้านสารสนเทศของ 
ระบบเครือข่ายของบริษัทแลุ้่ว บริษัท 
ยังกำาหนดให้มีการทบทวนมาต่รการ 
อย่างน้อยปีลุ่ะ 1 ครั�ง มาต่รการแลุ่ะ 
ขั�นต่อนที�กำาหนดขึ�นนี� มีการดำาเนินงาน 
โดยบริษัท โกซ่อฟท์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ภิายใต้่มาต่รฐานสากลุ่ ISO 
20000 แลุ่ะ ISO27001 แลุ่ะบริษัทยัง 
กำาหนดแผู้นการต่อบสนองกับเหตุ่ 
การณิ์ที�เกี�ยวกับความมั�นคงปลุ่อดภิัย 
ทางไซ่เบอร์ (Cyber Security Incident 
Response Plan)

เท์คัโนโลยี 
โดยบริษัทให้ความสำาคัญกับ 
การใช้้ระบบเทคโนโลุ่ยีที�ทำางาน 
เชิ้งป้องกันต่ามแนวปฏิบัติ่ด้าน 
ความปลุ่อดภัิยระดับสากลุ่ หรือ 
NIST Framework พัื่ฒนาศ่นย์ 
คอมพิื่วเต่อร์ให้ได้ระดับมาต่รฐาน 
ในการเฝ่้าระวัง แลุ่ะการเข้าถึัง 
ระบบข้อม่ลุ่ต่ามที�กำาหนด แลุ่ะมุ่ง
แลุ่กเปลีุ่�ยนความร้่กับผู้่้ให้บริการ 
แลุ่ะลุ่งทุนในระบบป้องกันใหม่ ๆ 
เพืื่�อให้ทันต่่อเทคโนโลุ่ยี แลุ่ะความเสี�ยง
ใหม่ ๆ เสมอ
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•

•
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Cyber Security Officer (CSO) 
รู้�ย่ง�นตรู้งต่อคณ์ะกรู้รู้มก�รู้
เจั��หน��ที�ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง
หน่วย่ง�นด��นรู้ะบบคว�มปลอดภัย่
และบุคคล�กรู้ที�ผ่�นก�รู้รัู้บรู้อง
ด�วย่ Security Certificate
อบรู้มและทดสอบบุคคล�กรู้ทุกรู้ะดับ
เช่น Phishing Simulation Test, 
Cyber Awareness
และ War Game

•

•

•

นโย่บ�ย่ก�รู้รู้ักษั�คว�มมั�นคง
ปลอดภัย่ด��นส�รู้สนเทศข้องรู้ะบบ
เครู้ือข้่�ย่ภ�ย่ในบรู้ิษััท
กรู้ะบวนก�รู้ม�ตรู้ฐ�นที�ได�รู้ับก�รู้
รู้ับรู้อง ISO20000 และ ISO27001
แผนก�รู้ตอบสนอง และจััดก�รู้
เหตุก�รู้ณ์์คว�มมั�นคงปลอดภัย่
ด��นไซีเบอรู้์ (Cyber Security 
Incident Response Plan)

•

•

•

รู้ะบบเทคโนโลย่ีที�ทำ�ง�นเชิง
ป้องกันต�มแนวปฏิิบัติ NIST
ศ้นย่์คอมพิีวเตอรู้์รู้ะดับ
ม�ตรู้ฐ�นที�รู้วมถึงก�รู้เฝึ้�รู้ะวัง
และก�รู้เข้��ถึงรู้ะบบข้�อม้ลต�มที�
กำ�หนด
แลกเปลี�ย่นคว�มรู้้�กับผ้�ให�บรู้ิก�รู้
และลงทุนในรู้ะบบป้องกันใหม่ ๆ

บุคัลากิร ข็ั�นตอน เท์คัโนโลยี
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ในปี 2562 มีีประเด็ิ์น
คัวามีเสีุ�ยงที์�พนักิงาน
สุ่งเข้็าประกิวดิ์ทั์�งหมีดิ์ 

1,169
ประเด็ิ์น 

5 ประเด็ิ์น 
และมีีประเด็ิ์นคัวามีเสีุ�ยง
ที์�ได้ิ์รับรางวัล

1)   คว�มส�ม�รู้ถในก�รู้ปฎิบัติต�มกฎและข้�อบังคับ
2)   ข้�อม้ลสำ�คัญรัู้�วไหล
3)   สิทธิมนุษัย่ชนและคว�มปลอดภัย่
4)   ปรู้ะเด็นด��นสิ�งแวดล�อม
5)   สินค��และบริู้ก�รู้ 

โดย่ปรู้ะเด็นคว�มเสี�ย่งที�ได�รัู้บรู้�งวัลจัะถ้กนำ�ม�ใช�ปรู้ะกอบก�รู้
พิีจั�รู้ณ์�สำ�หรัู้บผ้�บริู้ห�รู้ในก�รู้ออกม�ตรู้ก�รู้รู้องรัู้บ ซึี�งส�ม�รู้ถ 
นำ�ไปส่้ก�รู้พัีฒน�ให�ส�ม�รู้ถนำ�ไปปฏิิบัติจัริู้งได�อย่่�งมีปรู้ะสิทธิภ�พี

  กิารดิ์ำาเนินกิิจีกิรรมีท์างธุิรกิิจีอย่างต่อเน้�อง 

  กิระบวนกิารท์ำางาน 

  สิุนค้ัาและบริกิาร

  กิารว่าจ้ีางหน่วยงานภายนอกิ

  คัวามียั�งย้นองค์ักิร 

  กิิจีกิรรมีอ้�นที์�เกีิ�ยวข้็องกัิบบริษััท์ในกิลุ่มี

โดัยให้ผู้บร้ิหาร้และพนักงานในองค์กร้เข้าร้่วมี่ป็ร้ะกวดัป็ร้ะเดั็นความี่เสิ่�ยงผ่านชุ่องทั้างทั้่�หลากหลาย เชุ่น แพลตฟ่อร้์มี่อิเล็กทั้ร้อนิกสิ์ 
คิวอาร้์โค้ดั ซื้ึ�งสิร้้างความี่สิะดัวกและสิามี่าร้ถึสิร้้างการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ของพนักงานไดั้มี่ากยิ�งขึ�น ภายใต้แนวคิดั “การ้ค้นหาและการ้แก้ไขเพ่�อ 
ชุ่วยควบคุมี่ป็้องกันและร้ับมี่่อภัยมี่่ดัทั้่�อาจำจำะเกิดัขึ�น” 
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ทบทวนกระบวนการทำางานเพืื่�อจัดการกับเหตุ่การณ์ิ
ความมั�นคงปลุ่อดภัิยทางไซ่เบอร์ของหน่วยงานต่่าง ๆ  
กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการเพืื่�อลุ่ดความเสี�ยง
ในระดับความรุนแรงต่่าง ๆ 

ผลลัพธ์ิ 

ผลลัพธ์ิ 

ของผู้่้บริหารระดับส่ง
ที�ได้เข้าร่วมโครงการ

มีความพื่ร้อมในการจัดการต่่อภิาวะวิกฤต่
ได้อย่างรวดเร็ว 

ลุ่ดความเสี�ยงด้านความเสียหายแลุ่ะ
เกิดภิาพื่ลัุ่กษณ์ิองค์กรเชิ้งลุ่บ

โครู้งก�รู้เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมด��น Cyber Resilience

ของผู้่้บริหารที�เกี�ยวข้องได้รับ
การให้ความร้่แลุ่ะเข้าร่วม 
สัมมนาเชิ้งปฏิบัติ่การ

ร้อยลุ่ะ

100

ร้อยลุ่ะ

100

บริษัทต่ระหนักถึังความสำาคัญของข้อม่ลุ่ลุ่่กค้าการทำาธุรกรรมบนโลุ่กออนไลุ่น์ 
ที�อาจมีความเสี�ยงจากภัิยคุกคามทางไซ่เบอร์ (Cyber Threats) มากขึ�น
ในปีที�ผู่้านมาบริษัทได้ทบทวนแลุ่ะมีมาต่ราการให้มีความพื่ร้อมในการรับมือ
กับภัิยคุกคามทางไซ่เบอร์ ทั�งการวางกรอบการกำากับด่แลุ่ การบริหารจัด
การความเสี�ยงทั�งด้านบุคลุ่ากร กระบวนการ แลุ่ะเครื�องมือหรือเทคโนโลุ่ยี 
เพืื่�อลุ่ดผู้ลุ่กระทบต่่อลุ่่กค้า แลุ่ะต่่อระบบโดยรวม บริษัทจึงได้กำาหนดกรอบ
การประเมินความพื่ร้อมด้าน Cyber Resilience ในปี 2562 ได้มีการจัด 
อบรมสัมนาสร้างความต่ระหนักแลุ่ะความร้่ความเข้าใจด้านการรักษาความมั�นคง
ปลุ่อดภัิยไซ่เบอร์ให้กับผู้่้บริหารแลุ่ะพื่นักงานในเชิ้งรุกแลุ่ะมีการทดสอบบน 
สถัานการณ์ิเสมือนจริง (phishing simulation test) เพืื่�อเต่รียมความ 
พื่ร้อมในการรับมือแลุ่ะจัดการกับเหตุ่การณ์ิความมั�นคงปลุ่อดภัิยทางไซ่เบอร์  

ในป ี2562 บริษัทได้จัดทำาโครงการจำาลุ่องสถัานการณ์ิการโจมตี่ทางไซ่เบอร์ 
(Cyber War-game) ซึ่�งเป็นการสร้างสถัานการณ์ิสมมุติ่เพืื่�อให้ผู้่้บริหาร 
ระดับส่งได้ทดลุ่องแก้ไขสถัานการณ์ิต่่อกรณีิภัิยคุกคามทางไซ่เบอร์ที�อาจ 
เกิดขึ�นในระบบบริษัท โดยการจัดการภิาวะวิกฤต่จากภัิยคุกคามนี�  มีผู้่้บริหาร 
ระดับส่ง ที�เกี�ยวข้อง เช่้น CEO, CIO, CSO, CFO, COO รวมทั�งผู้่้บริหาร 
ด้านสื�อสารองค์กร ด้านกฎหมาย เป็นต้่น โดยกำาหนดมีการจัดกิจกรรม 
ดังกลุ่่าวขึ�นปีลุ่ะ 1 ครั�ง 

สุถานกิารณ์
คัวามีเสีุ�ยง
จีากิภัยคุักิคัามี
ท์างไซเบอร์ 

สุถานกิารณ์
กิารจัีดิ์กิาร
ภาวะวิกิฤตจีากิ
ภัยคุักิคัามี
ท์างไซเบอร์

พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้ยังมีุ่่งดัำาเนินงานสิร้้างความี่ตร้ะหนักในการ้ค้นหาความี่เสิ่�ยงภายในองค์กร้ผ่าน “โคร้งการ้ค้นหาความี่เสิ่�ยงขององค์กร้ 
อย่างมี่่สิ่วนร้่วมี่” เพ่�อให้ผู้บร้ิหาร้จำนถึึงพนักงานทั้ำาการ้ค้นหาความี่เสิ่�ยงจำากภัยมี่่ดั (Black Swan) ทั้่�อาจำทั้ำาให้องค์กร้ไมี่่บร้ร้ลุเป็้าหมี่าย 
หร้่อเกิดัความี่ไมี่่มี่ั�นคง ป็ลอดัภัยต่อองค์กร้อย่างยั�งย่น  ภายใต้ป็ร้ะเดั็นความี่เสิ่�ยงทั้่�เก่�ยวข้อง 6 ป็ร้ะเดั็น ไดั้แก่ 

โครู้งก�รู้นักค�นห�ภัย่มืด (Black Swan Award)
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จีริยธิรรมีธุิรกิิจีและข้็อพึงปฏิิบัติในกิารท์ำางาน

บริ้ษัทั้ให้ความี่สิำาคัญต่อการ้ดัำาเนินงานด้ัานจำริ้ยธิร้ร้มี่ธุิร้กิจำมี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านการ้ 
จำัดัทั้ำาคู่มี่่อจำร้ิยธิร้ร้มี่ธิุร้กิจำและข้อพึงป็ฏิิบัติในการ้ทั้ำางาน (Business Ethics and  
Code of Conduct) เพ่�อสิร้้างแนวทั้างการ้ป็ฏิิบัติแก่ผู้บริ้หาร้ พนักงาน คู่ค้า และผู้รั้บเหมี่า 
ท่ั้�เป็็นรู้ป็ธิร้ร้มี่ โดัยยึดัหลักนิติธิร้ร้มี่ ความี่โป็ร่้งใสิ คุณธิร้ร้มี่ ความี่รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่ 
โดัยมี่่หน่วยงาน Corporate Legal & Compliance กำากับดัูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ 
และบริ้ษัทั้ในกลุ่มี่ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายและกฎีเกณฑ์์ท่ั้�เก่�ยวข้องกับบริ้ษัทั้ การ้ติดัตามี่ 
กฎีหมี่ายในร้าชุกิจำจำานุเบกษาร้ายวัน เพ่�อจำัดัทั้ำาแนวทั้างป็ฏิิบัติ   ส่ิ�อสิาร้ให้หน่วยงาน 
ท่ั้�เก่�ยวข้องทั้ร้าบถึึงแนวป็ฏิิบัติเพ่�อการ้ป็ฏิิบัติทั้่�ถึูกต้อง ผ่านการ้จำัดัป็ร้ะชุุมี่ บร้ร้ยาย 
การ้ออกนโยบายหร้่อป็ร้ะกาศในเร้่�องสิำาคัญจัำดัอบร้มี่เก่�ยวกับกฎีหมี่ายใหม่ี่ท่ั้�เก่�ยวข้อง 
กับการ้ดัำาเนินการ้ทั้างธุิร้กิจำ  เชุ่น พร้ะร้าชุบัญญัติคุ้มี่คร้องข้อมีู่ลสิ่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
เพ่�อให้ทัุ้กภาคสิ่วนไดั้เข้าใจำและพร้้อมี่ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายไดั้อย่างถึูกต้อง ร้วมี่ถึึง 
ให้คำาแนะนำาต่อหน่วยงานทั้่�มี่่ความี่เสิ่�ยงสิูงต่อการ้ป็ฏิิบัติไมี่่สิอดัคล้องกับแนวป็ฏิิบัติ 
ดัังกล่าว ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ป็ร้ะกาศใชุ้แนวป็ฏิิบัติการ้เป็็นวิทั้ยากร้หร่้อเข้าร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่ 
กับองค์กร้ภายนอกบริ้ษัทั้ แนวป็ฏิิบัติกร้ณ่กร้ะทั้ำาการ้ทุั้จำริ้ตและผิดักฎีหมี่าย นโยบาย 
และแนวป็ฏิิบัติเก่�ยวกับความี่ขัดัแย้งทั้างผลป็ร้ะโยชุน์ นโยบายการ้คุ้มี่คร้องข้อมีู่ล 
สิ่วนบุคคล นโยบายแนวป็ฏิิบัติตามี่แผนธิุร้กิจำขององค์กร้ให้ถึูกต้องตามี่กฏิหมี่าย 
ป็ร้ะกาศแนวทั้างป็ฏิิบัติตามี่นโยบายกำากับดัูแลการ้แข่งขันทั้างการ้ค้า และป็รั้บป็รุ้ง 
อำานาจำการ้ดัำาเนินการ้สิำาหร้ับโคร้งการ้ทั้ดัลองหร้่อโคร้งการ้ร้ิเร้ ิ �มี่เพ่ �อแสิดังถึึง 
ความี่มีุ่่งมี่ั�นขององค์กร้ในการ้ดัำาเนินงานเก่�ยวกับการ้ให้ความี่สิำาคัญต่อจำร้ร้ยาบร้ร้ณ 
ในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ยังได้ัม่ี่การ้จัำดัอบร้มี่และทั้ดัสิอบความี่รู้้ความี่เข้าใจำ  
ของหลักสูิตร้ธิร้ร้มี่าภิบาลและการ้ต่อต้านการ้ทุั้จำริ้ต หลักสูิตร้ดิัจิำทัั้ลมี่ายเซ็ื้ทั้ (Digital 
Mindset) ในรู้ป็แบบแอนิเมี่ชัุนผ่านร้ะบบ E-Learning เพ่�อสิร้้างการ้เข้าถึึงไดั้สิะดัวก 
สิามี่าร้ถึเร้่ยนรู้้และเข้าใจำง่ายยิ�งขึ�นสิำาหร้ับพนักงานทัุ้กร้ะดัับ

บริษััท์ท์ำากิารวิเคัราะห์คุัณค่ัา
จีากิกิารดิ์ำาเนินงานโคัรงกิาร
ดัิ์งกิล่าวได้ิ์ผลดัิ์งนี�

พีนักง�นมีคว�มรู้้� และตรู้ะหนักในเรืู้�อง 
จัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจัและข้�อพึีงปฏิิบัติในก�รู้ทำ�ง�น  
ซึี�งเป็นผลดีในก�รู้ช่วย่สอดส่องด้แลก�รู้ทำ�ง�น
ที�เกี�ย่วกับบริู้ษััท และป้องกันก�รู้ทุจัริู้ตหรืู้อ 
ก�รู้ละเมิดต่อจัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจัและข้�อพึีงปฏิิบัติ 
ในก�รู้ทำ�ง�นที�บริู้ษััท

พีนักง�นรัู้บรู้้�ได�ว่�บริู้ษััทมีคว�มจัริู้งจััง 
ในก�รู้ปรู้ะกอบธุรู้กิจัอย่่�งมีจัริู้ย่ธรู้รู้ม  
มีคว�มรู้้�สึกที�ดีต่อบริู้ษััท

รู้�อย่ละ 87.9
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โคัรงกิารสุร้างผู้นำารุ่นใหม่ีด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
(Mister & Miss Good Governace)

1 2 3

เป็็นเวทั้่ป็ร้ะชุันความี่สิามี่าร้ถึสิำาหรั้บคนรุ้่นใหมี่่ไดั้แสิดังออกถึึงแนวคิดั 
เร้่�องธิร้ร้มี่าภิบาลทั้่�ทั้ันยุคสิมี่ัย โดัยตัวแทั้นผู้นำารุ้่นใหมี่่ดั้านธิร้ร้มี่าภิบาล 
กว่า 124 คน จำาก 62 สิำานัก/หน่วยงาน ในกลุ่มี่ธิุร้กิจำของ ซื้่พ่ ออลล์ ต้อง 
ผ่านการ้อบร้มี่เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่อย่างเข้มี่ข้นจำากวิทั้ยากร้ผู้เชุ่�ยวชุาญ  
เพ่�อตอบคำาถึามี่ วัดัทั้ัศนคติ มีุ่มี่มี่อง และวิธิ่ป็ฏิิบัติดั้านธิร้ร้มี่าภิบาล 
นอกจำากน่� จุำดัหมี่ายสิำาคัญของการ้ป็ร้ะกวดัไม่ี่ใชุ่เพ่ยงเพ่�อค้นหาผู้ชุนะเลิศ  
แต่เป็็นการ้ทั้ำาให้ทุั้กภาคส่ิวนในองค์กร้มี่องเห็นความี่สิำาคัญของธิร้ร้มี่าภิบาล 
มี่ากยิ�งขึ�น กลายเป็็นแนวทั้างสิำาหรั้บผู้บริ้หาร้และพนักงานในบริ้ษัทั้ใชุ้เป็็น 
กร้อบการ้ป็ฏิิบัติอย่างเคร้่งคร้ัดั โดัยคำานึงถึึงความี่ร้ับผิดัชุอบต่อ ชุุมี่ชุน  
สัิงคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ ดัำาเนินธุิร้กิจำอย่างเป็็นธิร้ร้มี่กับผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย 
ทัุ้กกลุ่มี่  ซื้ึ�ง Mister & Miss Good Governance  มี่่หน้าทั้่�ดัังน่�

“หัวใจสำาคัญของความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจของ ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ 
 กว่า 30 ปี ที�ผู่้านมา คือ การต่ระหนัก แลุ่ะให้ความสำาคัญกับการกำากับด่แลุ่
กิจการที�ดี มีธรรมาภิิบาลุ่ เป็นแนวทางให้ผู้่้บริหาร แลุ่ะพื่นักงานในบริษัท 

ใช้้เป็นกรอบการปฏิบัติ่อย่างเคร่งครัด คำานึงถึังความรับผิู้ดช้อบ
ต่่อชุ้มช้น สังคม แลุ่ะประเทศช้าติ่ ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับ

ผู้่้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุุ่่ม เป็นก้าวสำาคัญอีกก้าวหนึ�งที�ช่้วยปลุ่่กฝ่ัง 
เรื�องธรรมาภิิบาลุ่ให้กับพื่นักงานในองค์กรทุกระดับ”

คุณ์ก่อศักดิ� ไชย่รัู้ศมีศักดิ�
ปรู้ะธ�นกรู้รู้มก�รู้บริู้ห�รู้ บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน)

เป็นแบบอย่างที์�ดีิ์และพร้อมีนำา
สิุ�งที์�ได้ิ์รับไปข็ยายผลให้เพ้�อนร่วมีงาน 
เกิิดิ์คัวามีเข้็าใจีและยึดิ์เป็นแนวท์าง 
ในกิารปฏิิบัติตามีต่อไป 

ร่วมีศึักิษัาดูิ์งานเพ้�อวาง
แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงานสุ่งเสุริมี
ธิรรมีาภิบาลข็ององค์ักิรอย่างยั�งย้น

ขั็บเคัล้�อนกิิจีกิรรมี  
เผยแพร่องค์ัคัวามีรู้ 
ด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
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บริษััท์มุ่ีงมัี�นไม่ีให้เกิิดิ์กิารทุ์จีริตคัอร์รัปชันในทุ์กิสุ่วนงานรวมีถึง 
คู่ัค้ัาที์�สุำาคััญลำาดัิ์บที์� 1 (Critical Tier 1 Suppliers) 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

ยื่นหยั่ดคว�มสัตย์่ซืี�อ
ถือ “ทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชัน” เป็นศัตรู้้

SDG16 สุ่งเสุริมีสัุงคัมีสุงบสุุข็  
  ยุติธิรรมี ไม่ีแบ่งแยกิ
 16.5 ลุ่ดการทุจริต่  
  แลุ่ะติ่ดสินบนทุกร่ปแบบ

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

100

จัำ�นวน

99,334 รู้�ย่

ข้องสม�ชิกในคณ์ะกรู้รู้มก�รู้
และอนุกรู้รู้มก�รู้ธรู้รู้ม�ภิบ�ล 
ที�ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้เรืู้�องนโย่บ�ย่ 
และกรู้ะบวนก�รู้ด��น
ก�รู้ต่อต��นคอร์ู้รัู้ปชัน

ข้องพีนักง�นที�ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้ 
เรืู้�องนโย่บ�ย่และกรู้ะบวนก�รู้ 
ด��นก�รู้ต่อต��นคอร์ู้รัู้ปชัน
แบ่งต�มปรู้ะเภทข้องพีนักง�น

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

จัำ�นวน 

31 รู้�ย่

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

443 กรณี 

ตรวจพบว่าทุจริต

388 กรณี 

ดําเนินการแก้ไข

388 กรณี คิดเป็นร้อยละ 100
จํานวนข้อร้องเรียนท้ังหมด

คู่ค้าลําดับท่ี 1 (Tier 1 Supplier) 
ได้รับการส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือจริยธรรม
และแนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า 

ร้อยละ
100

ของพนักงานได้รับการส่ือสาร
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน 

ร้อยละ
100

อัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา (ร้อยละ)

2559

2560

2561

2562

0.016

0.026

0.022

0.033

ปี 2562
ผู้บริหารระดับ
บังคับบัญชาของบริษัท
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
พนักงานใหม่
และสโตร์พาร์ทเนอร์
ผ่านการอบรม
หลักสูตร
On-boarding

100ร้อยละ 

ปี 2562
เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการ 
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
คู่ค้าลําดับท่ี 1 
(Tier 1 Supplier) ได้รับ
การส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า (Supplier Code
of Conduct & Guideline)

100ร้อยละ 
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aคัวามีท้์าท์าย

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ป็ร้ะกาศใชุ้นโยบายการ้ต่อต้าน 
การ้ทัุ้จำร้ิต คอร้์ร้ัป็ชุัน ร้วมี่ถึึงแนวป็ฏิิบัติต่าง ๆ  ทั้่�เก่�ยวข้องของกลุ่มี่บร้ิษัทั้ย่อย โดัยมีุ่่งเน้น 
การ้ป็ลูกฝังแนวป็ฏิิบัติท่ั้�ด่ั สิร้้างความี่ตร้ะหนักถึึงการ้ต่อต้านทุั้จำริ้ตคอร์้รั้ป็ชัุนทุั้กรู้ป็แบบ 
พร้้อมี่ทั้ั�งสิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่องค์กร้ภายใตร้้ะบบการ้กำากับดัูแลกิจำการ้ทั้่�ดั่และการ้ป็ฏิิบัติตามี่ 
จำร้ิยธิร้ร้มี่ในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ เพ่�อสิร้้างความี่เชุ่�อมี่ั�นและตอบสินองความี่คาดัหวังของ 
ผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทัุ้กกลุ่มี่ นอกจำากน่� ยังมี่่ความี่ทั้้าทั้ายจำากการ้ดัำาเนินงานการ้ต่อต้าน 
การ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุัน ให้สิามี่าร้ถึคร้อบคลุมี่ความี่หลากหลายของธิุร้กิจำย่อยและสิ่�อสิาร้ 
ไป็ถึึงจำำานวนพนักงาน กว่า 99,334 คน หร้่อร้้อยละ 100 ของพนักงานทั้ั�งหมี่ดั ซื้ึ�งใน 
จำำานวนน่� ร้วมี่ถึึงบุคลากร้ในหน่วยงานกำากับดูัแล เพ่�อให้ทุั้กธุิร้กิจำย่อยและพนักงานสิามี่าร้ถึ 
นำานโยบายและหลักการ้ต่อต้านทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุันไป็ใชุ้ไดั้อย่างสิมี่บูร้ณ์แบบ

คว�มคืบหน��ปี 2562

ก�รู้ทำ�ง�นรู่้วมกับเครืู้อข่้�ย่
ข้องภ�ครัู้ฐ “รู้วมพีลัง อ�ส�ส้�โกง”

โครู้งก�รู้ว�งรู้ะบบควบคุม
ภ�ย่ในเพืี�อป้องกันคว�มเสี�ย่ง

โครู้งก�รู้ปรัู้บปรุู้งปรู้ะสิทธิภ�พี CCTV 
ลดคว�มเสี�ย่งในก�รู้เกิดก�รู้ทุจัริู้ต

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชัน

กิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่ทั้างธิุร้กิจำภายในองค์กร้และห่วงโซื้่อุป็ทั้าน 
ภายใต้กร้อบนโยบายการ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุันมี่าอย่าง 
ต่อเน่�อง พร้้อมี่ทั้ั�งป็ร้ับป็รุ้งให้สิอดัคล้องกับการ้เป็ล่�ยนแป็ลงตามี่ 
ข้อกำาหนดัทั้างกฎีหมี่ายและลักษณะเฉพาะของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
ของอุตสิาหกร้ร้มี่ ร้วมี่ไป็ถึึงสิ่ �อสิาร้นโยบายและแนวป็ฏิิบัติทั้่ � 
เก่�ยวข้องให้คณะกร้ร้มี่การ้ พนักงานทัุ้กร้ะดัับในองค์กร้ ร้วมี่ถึึงคู่ค้า 
ไดั้ร้ับทั้ร้าบ เชุ่น แนวป็ฏิิบัติสิำาหร้ับการ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิต แนวป็ฏิิบัติ 
เพ่�อการ้กุศล แนวป็ฏิิบัติในการ้ให้เงินสินับสินุน แนวป็ฏิิบัติการ้ร้ับ 
ของชุำาร้่วยและการ้ร้ับร้อง การ้มี่อบของขวัญ มี่าตร้การ้ป็้องกัน 
การ้ทุั้จำริ้ต เป็็นต้น พร้้อมี่ทัั้�งกำาหนดักร้ะบวนการ้ทั้ำางานและร้ะเบ่ยบ 

ป็ฏิิบัติต่าง ๆ ให้สิอดัคล้องกับนโยบายแนวป็ฏิิบัติขององค์กร้ พร้้อมี่กันน่�
บร้ิษัทั้ไดั้กำาหนดับทั้บาทั้หน้าทั้่ �ในการ้ดัำาเนินงานตามี่มี่าตร้การ้ 
ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ ัป็ชุันและสิ่ �อสิาร้ผ่านการ้จำัดัอบร้มี่และ 
ทั้บทั้วนให้แก่คณะกร้ร้มี่การ้ และพนักงานทัุ้กร้ะดัับอย่างต่อเน่�อง 
เพ่�อสิร้้างความี่เข้าใจำแก่พนักงานและตร้ะหนักถึึงหน้าท่ั้�ในการ้ป็ฏิิบัติ 
ตามี่มี่าตร้การ้ต่อต้านการ้ทุั้จำริ้ตคอร์้รั้ป็ชัุนอย่างเคร่้งครั้ดั โดัยในปี็ 2562 
บร้ิษัทั้ไดั้มี่่การ้ขยายหลักสิูตร้การ้ฝึกอบร้มี่การ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิต 
คอร์้รั้ป็ชัุนไป็ยังเจ้ำาหน้าท่ั้�และพนักงานในร้ะดัับป็ฏิิบัติการ้ พร้้อมี่ทัั้�ง 
เพิ�มี่เติมี่เน่�อหาการ้กำากับดัูแลและการ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุัน 
ให้เป็็นหลักสูิตร้มี่าตร้ฐานผ่านร้ะบบ E-learning ขององค์กร้

443 กรณี 

ตรวจพบว่าทุจริต

388 กรณี 

ดําเนินการแก้ไข

388 กรณี คิดเป็นร้อยละ 100
จํานวนข้อร้องเรียนท้ังหมด

คู่ค้าลําดับท่ี 1 (Tier 1 Supplier) 
ได้รับการส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือจริยธรรม
และแนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า 

ร้อยละ
100

ของพนักงานได้รับการส่ือสาร
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน 

ร้อยละ
100

อัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา (ร้อยละ)

2559

2560

2561

2562

0.016

0.026

0.022

0.033

ปี 2562
ผู้บริหารระดับ
บังคับบัญชาของบริษัท
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
พนักงานใหม่
และสโตร์พาร์ทเนอร์
ผ่านการอบรม
หลักสูตร
On-boarding

100ร้อยละ 

ปี 2562
เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการ 
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
คู่ค้าลําดับท่ี 1 
(Tier 1 Supplier) ได้รับ
การส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า (Supplier Code
of Conduct & Guideline)

100ร้อยละ 
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กิารบริหารจัีดิ์กิารเร้�องร้องเรียนและกิรณีทุ์จีริต

บร้ิษัทั้สินับสินุนให้พนักงานในบร้ิษัทั้แจำ้งเบาะแสิหร้่อข้อมีู่ลการ้กร้ะทั้ำาทั้่�ไมี่่สิอดัคล้องกับนโยบายต่อต้านการ้คอร้์ร้ัป็ชุันและแนวป็ฏิิบัติ 
ท่ั้�เก่�ยวข้องผ่านชุ่องทั้างท่ั้�หลากหลาย เชุ่น อ่เมี่ล แพลตฟ่อร์้มี่ดิัจิำทัั้ล จำดัหมี่าย และโทั้ร้ศัพท์ั้ โดัยบริ้ษัทั้ให้ความี่สิำาคัญในการ้เก็บข้อมูี่ลของการ้แจ้ำง 
เบาะแสิเป็็นความี่ลับโดัยไมี่่เป็ิดัเผยตัวตนของผู้ร้ายงาน พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้ยังมี่่กร้ะบวนการ้ป็้องกันและคุ้มี่คร้องผู้แจำ้งเบาะแสิร้วมี่ถึึง 
การ้ชุดัเชุยความี่เสิ่ยหายทั้่�ผู้ร้้องเร้่ยนหร้่อผู้แจำ้งเบาะแสิอาจำไดั้ร้ับผลกร้ะทั้บโดัยในป็ี 2562 พบว่า

ซื้ึ�งข้อร้้องเร้่ยนดัังกล่าว ผ่านการ้ตร้วจำสิอบและแก้ไขข้อร้้องเร้่ยน  
โดัยบริ้ษัทั้ม่ี่การ้พิจำาร้ณา และดัำาเนินการ้ลงโทั้ษพนักงานผู้กร้ะทั้ำาผิดัตามี่ 
ความี่เหมี่าะสิมี่ ทัั้�งน่�บริ้ษัทั้ได้ัม่ี่การ้กำาหนดัมี่าตร้การ้ในการ้ป้็องกัน
การ้ทุั้จำริ้ตท่ั้�เหมี่าะสิมี่และพัฒนาอย่างต่อเน่�อง อาทั้ิ 1) กำากับดัูแลให้ 
พนักงานป็ฏิิบัติตามี่ขั�นตอนทั้่�กำาหนดั เชุ่น ผู้จำัดัการ้ร้้านทั้ำาหน้าทั้่� 
ควบคุมี่ดัูแลและตร้วจำนับเงินสิดัร้ายไดั้ในแต่ละผลัดั เอฟ่ซื้่ (FC) 
ทั้ำาหน้าทั้่�ควบคุมี่ดูัแลการ้ดัำาเนินงานของผู้จัำดัการ้ร้้าน โดัยการ้เข้าร้้าน 
ตร้วจำนับเงินสิดั 2) ท่ั้มี่ตร้วจำนับทั้รั้พย์สิินร้้านทั้ำาหน้าท่ั้�ตร้วจำสิอบและ 

ตร้วจำนับเงินสิดัทั้ันทั้่เมี่่�อถึึงร้้าน พร้้อมี่ทั้ั�งตร้วจำนับสิินค้าเทั้่ยบกับ 
ยอดัสิต็อกสิินค้า 3) ทั้่มี่ตร้วจำสิอบคุณภาพสิินค้า (QSSI) ทั้ำาหน้าทั้่� 
ตร้วจำสิอบคุณภาพสิินค้า การ้ให้บร้ิการ้ และการ้ป็ฏิิบัติงานตามี่ 
ข้อกำาหนดัต่าง ๆ 4) ทั้่มี่ป็้องกันการ้สิูญหาย (Loss Prevention)  
ทั้ำาหน้าท่ั้�ติดัตามี่ข้อมูี่ลสิินค้าท่ั้�หายไป็จำากการ้ตร้วนับ ซึื้�งม่ี่การ้ดัำาเนินการ้
โดัยไม่ี่แจ้ำงร้้านสิาขาล่วงหน้า 5) การ้ส่ิ�อสิาร้และสิร้้างความี่ตร้ะหนัก
ให้กับพนักงานในร้้านอย่างต่อเน่�อง

ร้อยละของอัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา

2559

2560

2561

2562

0.016

0.026

0.022

0.033

2559

2560

2561

2562

156

268

247

388

ข้อร้องเรียน (กรณี)

รายงานการกล่าวโทษ
หรือร้องเรียนจํานวนท้ังส้ิน

443  กรณี

การทุจริต

388  กรณี

โดยสามาร แยกประเ ทการทุจริตได้ดังน้ี

การติดสินบน
(กรณี)

การทุจริต
ในรายงาน (กรณี)

การยักยอกทรัพย์
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

*เร่ิมเก็บข้อมูลในปี 2562

0 0 0 1

- - - 4

- - - 383

การละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล (กรณี)

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

- - - 0

0 0 0 0

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดก ระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกรณีทุจริต 

ผู้รับเร่ือง  
Call Ser ice

ผู้รับเร่ือง  
สํานักงานตรวจสอบ

ผู้รับเร่ือง
1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
2  คณะกรรมการบรรษัท ิบาล
 คณะกรรมการบริษัท 

ผู้รับเร่ือง
 Operation

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน

หมายเลขโทร ัพท์
02-071-2770, 02-071-7744, 02-071-8623

โครงการเคาะระ ัง
โทร ัพท์ 2- 1-1 1

ไปรษณีย์จ่าหน้า อง ึง
สํานักงานตรวจสอบ บริษัท ีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 11  ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร อยสาทร 5 
นนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเม  เขตสาทร กรุงเทพ  1 12

จดหมายอิเลกทรอนิกส์
uditCo ittee cpall co t

CGco ittee cpall co t
O cpall co t

ส่ือออนไลน์บริษัท 
cpall co t i tleblo ing

หรือ faceboo co C  ( nbo )

ผู้รับเร่ือง  
สํานักบริหารการส่ือสาร
และ าพลักษณ์องค์กร
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กิารท์ำางานร่วมีกัิบเคัร้อข่็ายข็องภาคัรัฐ
“รวมีพลัง อาสุาสูุ้โกิง”

ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) พร้้อมี่ใจำร่้วมี่แสิดังพลัง           
แห่งความี่ดั่อย่างเข้มี่แข็งในวันต่อต้านคอร้์ร้ัป็ชุันแห่งชุาติ เพ่�อเป็็น 
การ้ป็ร้ะกาศจำุดัย่นและความี่มีุ่่งมี่ั�นขององค์กร้ในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
ภายใต้ความี่โป็ร้่งใสิ และต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตในทัุ้กรู้ป็แบบ โดัย 
งานวันต่อต้านคอร้์ร้ ัป็ชุันแห่งชุาติจำ ัดัขึ �นโดัยองค์กร้ต่อต้าน 
คอร้์ร้ัป็ชุัน (ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย) ร้่วมี่กับภาค่เคร้่อข่าย ภายใต้แนวคิดั 
“ร้วมี่พลัง อาสิาสู้ิโกง” ซึื้�งม่ี่ตัวแทั้นจำากหน่วยงานภาครั้ฐและเอกชุน 
ภาคป็ร้ะชุาสิังคมี่ นิสิิต นักศึกษา และสิ่�อมี่วลชุน เข้าร้่วมี่ร้วมี่พลัง 
กว่า 5,000 คน นอกจำากน่� ภายในงานยังมี่่การ้นำาเสินอข้อมีู่ลและ 
แนวทั้างใหมี่่ ๆ เชุ่น ความี่ก้าวหน้าของพลังคนไทั้ยแต่ละภาคสิ่วน 
เป้็าหมี่ายการ้ร้ณร้งค์ให้เกิดัการ้ป็ฏิิบัติร่้วมี่กัน เคร่้�องม่ี่อหร่้อกลไกใหม่ี่ ๆ 
ท่ั้�เป็็นป็ร้ะโยชุน์ และอุป็สิร้ร้คสิำาคัญในการ้แก้ปั็ญหาการ้คอร์้รั้ป็ชัุน

โคัรงกิารรับรองกิารต่อต้านคัอร์รัปชัน
ข็องภาคัเอกิชนไท์ย (CAC)

โคร้งการ้ร้ับร้องการ้ต่อต้านคอร้์ร้ัป็ชุันของภาคเอกชุนไทั้ย (CAC) 
เป็็นโคร้งการ้บร้ร้ยายเพ่�อสิร้้างความี่เข้าใจำถึึงป็ัญหาคอร้์ร้ัป็ชุันใน 
ภาคธิุร้กิจำของผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย (SME) พร้้อมี่ทั้ั�งแนวทั้าง 
การ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ภายใต้โคร้งการ้ เชุ่น การ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ 
ในการ้วางร้ะบบควบคุมี่ภายในเพ่�อป็้องกันความี่เสิ่�ยง โดัยมี่่เน่�อหา 
การ้บร้ร้ยายคร้อบคลุมี่เร้่�องป็ัญหาคอร้์ร้ัป็ชุัน ทั้่�มี่าของโคร้งการ้ 
CAC กร้ะบวนการ้ร้ับร้องตามี่แบบป็ร้ะเมี่ิน 17 ข้อ ของ SME และ 
การ้เตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่เพ่�อร่้วมี่โคร้งการ้ ซึื้�งไม่ี่ม่ี่ค่าใชุ้จ่ำายในการ้เข้าร่้วมี่

โคัรงกิารวางระบบคัวบคุัมีภายใน
เพ้�อป�องกัินคัวามีเสีุ�ยง

จำากการ้จำัดัการ้ความี่เสิ่�ยงทั้่�กล่าวถึึงไว้ในบทั้การ้กำากับดัูแล หนึ�งใน 
หัวข้อความี่เสิ่�ยงทั้่�ไดั้ร้ับการ้ป็ร้ะเมี่ิน ค่อการ้ทัุ้จำร้ิตในองค์กร้ ซื้ึ�ง 
บริ้ษัทั้ม่ี่กร้ะบวนการ้จัำดัการ้ป็ร้ะเด็ันต่าง ๆ ท่ั้�ถูึกบ่งชุ่�ว่าม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง 
ตามี่ขั�นตอนการ้ทั้ำางานหลักทั้่�แสิดังไว้ในบทั้การ้กำากับดัูแล

โคัรงกิารปรับปรุงประสิุท์ธิิภาพ CCTV

โคร้งการ้ป็ร้ับป็รุ้งป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ CCTV ถึูกพัฒนาขึ�นเพ่�อลดัเวลา 
การ้ทั้ำางานของพนักงานร้้านสิาขาและลดัความี่เสิ่ �ยงในการ้เกิดั 
การ้ทัุ้จำร้ิต เน่�องจำากกล้อง CCTV ดัังกล่าวสิามี่าร้ถึเก็บภาพทั้่�มี่่ 
คุณภาพขึ�น และมีุ่มี่กล้องคร้อบคลุมี่ทั้ั�งร้้าน ทั้ำาให้สิามี่าร้ถึลดั 
ความี่ถึ่�ในกร้ะบวนการ้ตร้วจำสิอบเงินขาดัเกิน และการ้นับสิินค้าไดั ้

ร้อยละของอัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา

2559

2560

2561

2562

0.016

0.026

0.022

0.033

2559

2560

2561

2562

156

268

247

388

ข้อร้องเรียน (กรณี)

รายงานการกล่าวโทษ
หรือร้องเรียนจํานวนท้ังส้ิน

443  กรณี

การทุจริต

388  กรณี

โดยสามาร แยกประเ ทการทุจริตได้ดังน้ี

การติดสินบน
(กรณี)

การทุจริต
ในรายงาน (กรณี)

การยักยอกทรัพย์
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

*เร่ิมเก็บข้อมูลในปี 2562

0 0 0 1

- - - 4

- - - 383

การละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล (กรณี)

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

- - - 0

0 0 0 0

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดก ระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกรณีทุจริต 

ผู้รับเร่ือง  
Call Ser ice

ผู้รับเร่ือง  
สํานักงานตรวจสอบ

ผู้รับเร่ือง
1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
2  คณะกรรมการบรรษัท ิบาล
 คณะกรรมการบริษัท 

ผู้รับเร่ือง
 Operation

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน

หมายเลขโทร ัพท์
02-071-2770, 02-071-7744, 02-071-8623

โครงการเคาะระ ัง
โทร ัพท์ 2- 1-1 1

ไปรษณีย์จ่าหน้า อง ึง
สํานักงานตรวจสอบ บริษัท ีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 11  ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร อยสาทร 5 
นนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเม  เขตสาทร กรุงเทพ  1 12

จดหมายอิเลกทรอนิกส์
uditCo ittee cpall co t

CGco ittee cpall co t
O cpall co t

ส่ือออนไลน์บริษัท 
cpall co t i tleblo ing

หรือ faceboo co C  ( nbo )

ผู้รับเร่ือง  
สํานักบริหารการส่ือสาร
และ าพลักษณ์องค์กร
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ข้องกิจักรู้รู้มท�งธุรู้กิจั และพืี�นที�ดำ�เนินก�รู้บริู้ษััท
มีก�รู้ตรู้วจัสอบก�รู้ดำ�เนินง�นด��นสิทธิมนุษัย่ชน (HRDD)  
ต�มม�ตรู้ฐ�น UNGPBHR  100

รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

เค�รู้พีสิทธิมนุษัย่ชน ยึ่ดมั�นหลักก�รู้ส�กล  
รู่้วมสรู้��งสังคมสันติสุข้

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัา 
  และกิารเติบโต 
  ท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.5 ส่งเสริมการจ้างงานแลุ่ะ 
  จ่ายค่าต่อบแทนที�เป็นธรรม 
  สำาหรับงานที�มีค่า  
  เท่าเทียมกัน

 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานแลุ่ะ 
  ส่งเสริมสภิาพื่แวดลุ้่อมที� 
  ปลุ่อดภัิยแลุ่ะมั�นคง

SDG10 ลดิ์คัวามีเหล้�อมีลำ�า
 10.3 ได้รับโอกาสที�เสมอภิาคแลุ่ะ 
  ส่งเสริมกฎหมายแลุ่ะ 
  นโยบายไม่เลืุ่อกปฏิบัติ่

SDG16 สุ่งเสุริมีสัุงคัมีสุงบสุุข็  
  ยุติธิรรมี ไม่ีแบ่งแยกิ
 16.3 สนับสนุนกฎระเบียบ  
  กฎหมาย เพืื่�อให้ทุกคนได้รับ 
  ความยุติ่ธรรมที�เท่าเทียมกัน

SDG5 คัวามีเท่์าเที์ยมีท์างเพศั
 5.1 ขจัดการเลืุ่อกปฏิบัติ่ 
  ต่่อสต่รีแลุ่ะเด็กหญิง 
  ในทุกร่ปแบบ

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

100

กิจักรู้รู้มท�งธุรู้กิจั
มีก�รู้ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง

กิจักรู้รู้มที�มีคว�มเสี�ย่ง
มีม�ตรู้ก�รู้บรู้รู้เท�ผลกรู้ะทบ

ค่้ค��ลำ�ดับที� 1
มีก�รู้ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง

ค่้ค��ลำ�ดับที� 1
ที�มีคว�มเสี�ย่งมีม�ตรู้ก�รู้
บรู้รู้เท�ผลกรู้ะทบ

ได�รัู้บรู้�งวัลองค์กรู้
ที�สนับสนุนง�นด��น
คนพิีก�รู้ดีเด่น

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

ร้อยละของกิจกรรมทางธุรกิจ และพ้ืนท่ีดําเนินการของบริษัท
มีการตรวจสอบการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ( ) ตามมาตร าน G

2560

2561

2562

100

100

100

เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1

การประเมินความเส่ียงคู่ค้าธุรกิจลําดับท่ี 1การประเมินความเส่ียงกิจกรรมทางธุรกิจ

ร้อยละ 100
ของพ้ืนท่ีดําเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจ
ได้รับการประเมินความเส่ียง

ร้อยละ 84.6
ของกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโ ่คุณค่าของบริษัท
ูกระบุว่ามีประเดนความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ 100
ของพ้ืนท่ีดําเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ข้อร้องเรียน

ร้อยละ 100
ของคู่ค้าลําดับท่ี 1 ของบริษัท
ได้รับการประเมินความเส่ียง

ร้อยละ 2
ของคู่ค้าลําดับท่ี 1 ของบริษัท
ูกระบุว่ามีประเดนความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ 100
ของคู่ค้าลําดับท่ี 1 ของบริษัท
มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

0 กรณี
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คัวามีเสีุ�ยงและโอกิาสุ 

ความี่คาดัหวังจำากป็ร้ะชุาคมี่โลกเก่�ยวกับการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่างร้ับผิดัชุอบตามี่กร้อบ 
สิิทั้ธิิมี่นุษยชุนสิากลนับเป็็นป็ร้ะเดั็นทั้่�ทั้ว่ความี่สิำาคัญอย่างยิ�งในชุ่วงร้ะยะเวลาทั้่�ผ่านมี่า 
โดัยเฉพาะในป็ัจำจำุบันทั้่�การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำของบร้ิษัทั้มี่่แนวโน้มี่ขยายตัวไป็ยังพ่�นทั้่�ต่าง  ๆ  
ทั้ั�งในป็ร้ะเทั้ศและนอกป็ร้ะเทั้ศซื้ึ�งมี่่ความี่หลากหลายทั้ั�งแนวป็ฏิิบัติทั้างกฎีหมี่าย และ 
กลุ่มี่ผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยจึำงก่อให้เกิดัความี่ท้ั้าทั้ายในการ้ดัำาเนินงานเพ่�อเคาร้พสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน 
ของกลุ่มี่บุคคลท่ั้�เก่�ยวข้อง อ่กทัั้�งบริ้บทั้โลกท่ั้�เป็ล่�ยนแป็ลงทั้ำาให้เกิดัปั็ญหาการ้ละเมิี่ดัสิิทั้ธิิ 
มี่นุษยชุนรู้ป็แบบใหมี่่ ๆ  เชุ่น การ้ละเมี่ิดัความี่เป็็นสิ่วนตัวของข้อมีู่ลบุคคล การ้ป็ิดักั�น 
เสิร้่ภาพในการ้แสิดังออกและการ้สิ่�อสิาร้ เป็็นต้น ยิ�งทั้ำาให้บร้ิษัทั้ต้องป็ร้ับตัว และให้ 
ความี่สิำาคัญในการ้ตร้วจำสิอบการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำของตนเพ่ �อไมี่่ให้เกิดัการ้ละเมี่ิดัสิิทั้ธิ ิ
มี่นุษยชุนของกลุ่มี่บุคคลใดับุคคลหนึ�งทั้่�เก่ �ยวข้องตลอดัห่วงโซื้่การ้ทั้ำาธิุร้กิจำ

อย่างไร้ก็ตามี่ ความี่ท้ั้าทั้ายดัังกล่าวอาจำมี่องให้เป็็นโอกาสิของบริ้ษัทั้ในการ้เตร่้ยมี่พร้้อมี่ 
ร้ับกับแร้งผลักดัันอ่�น ๆ  จำากหน่วยงานภาคร้ัฐ และเอกชุน ไมี่่ว่าจำะเป็็นความี่คาดัหวัง
ภายในกร้อบการ้ทั้ำางานและความี่ร้ับผิดัชุอบดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนจำากการ้เป็็นป็ร้ะเทั้ศ
สิมี่าชุิกสิหป็ร้ะชุาชุาติ  และล่าสิุดัในป็ี 2560 การ้ให้ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้ขับเคล่�อนวาร้ะ 
แห่งชุาติดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนของร้ัฐบาลไทั้ย โดัยจำัดัทั้ำาเป็็นแผนสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนแห่งชุาติ  
ฉบับทั้่� 4 และแผนป็ฏิิบัติการ้แห่งชุาติว่าดั้วยธิุร้กิจำกับสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน ดัังนั�น การ้ป็ร้ับตัว 
และเตร้่ยมี่พร้้อมี่ของบร้ิษัทั้จำึงทั้ำาให้ลดัความี่เสิ่�ยงดั้านโอกาสิการ้ดัำาเนินการ้ทั้่�ไมี่่เป็็น 
ไป็ตามี่ความี่คาดัหวังของแร้งผลักดัันดัังกล่าว ซื้ึ�งอาจำมี่่แนวโน้มี่ทั้่�จำะถึูกกำาหนดั 
ให้เป็็นแนวป็ฏิิบัติทั้างกฎีหมี่ายสิำาหร้ับภาคธิุร้กิจำต่อไป็ในอนาคต

คว�มคืบหน��ปี 2562

ก�รู้ปรู้ะเมินผลกรู้ะทบ
ด��นสิทธิมนุษัย่ชน 
กลุ่มล้กค��ข้องเซีเว่นอีเลฟื้เว่น

ทบทวนกิจักรู้รู้มท�งธุรู้กิจั
ที�มีคว�มเสี�ย่ง และม�ตรู้ก�รู้
บรู้รู้เท�ผลกรู้ะทบ

กำ�หนดสวัสดิก�รู้วันล�จัำ�นวน 
120 วัน เพืี�อเลี�ย่งด้บุตรู้
สำ�หรัู้บพีนักง�นหญิง 

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นสิทธิมนุษัย่ชน 

ร้อยละของกิจกรรมทางธุรกิจ และพ้ืนท่ีดําเนินการของบริษัท
มีการตรวจสอบการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ( ) ตามมาตร าน G

2560

2561

2562

100

100

100

เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1

การประเมินความเส่ียงคู่ค้าธุรกิจลําดับท่ี 1การประเมินความเส่ียงกิจกรรมทางธุรกิจ

ร้อยละ 100
ของพ้ืนท่ีดําเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจ
ได้รับการประเมินความเส่ียง

ร้อยละ 84.6
ของกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโ ่คุณค่าของบริษัท
ูกระบุว่ามีประเดนความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ 100
ของพ้ืนท่ีดําเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ข้อร้องเรียน

ร้อยละ 100
ของคู่ค้าลําดับท่ี 1 ของบริษัท
ได้รับการประเมินความเส่ียง

ร้อยละ 2
ของคู่ค้าลําดับท่ี 1 ของบริษัท
ูกระบุว่ามีประเดนความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ 100
ของคู่ค้าลําดับท่ี 1 ของบริษัท
มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

0 กรณี
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แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”)   
มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้เคาร้พสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนและร้ักษามี่าตร้ฐานการ้ 
ป็ฏิิบัติตามี่นโยบายสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนของบริ้ษัทั้  เพ่�อป้็องกันการ้ละเมิี่ดั 
สิิทั้ธิิมี่นุษยชุนของพนักงาน คู่ค้าทั้างธิุร้กิจำ ผู้ร้ับเหมี่า ลูกค้า และ 
ชุุมี่ชุนท้ั้องถิึ�นจำากการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำตลอดัห่วงโซ่ื้อุป็ทั้าน โดัยนอกจำาก 
การ้บังคับใชุ้นโยบายสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนของบร้ิษัทั้อย่างเป็็นทั้างการ้ 
ตั�งแต่ป็ี 2560 บร้ิษัทั้ไดั้กำาหนดัแนวทั้างป็ฏิิบัติทั้่�สิอดัคล้องกับ 
บทั้บัญญัติทั้่�กำาหนดัไว้ในกฎีหมี่ายไทั้ย และกฎีหมี่ายต่างป็ร้ะเทั้ศทั้่� 

บร้ิษัทั้ดัำาเนินกิจำการ้ ร้วมี่ถึึงหลักการ้ชุ่�แนะว่าดั้วยการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
และสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนแห่งสิหป็ร้ะชุาชุาติ (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights หร้่อ UNGP) อ่กทั้ั�งยังมี่่ 
กร้ะบวนการ้ติดัตามี่ตร้วจำสิอบสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนอย่างร้อบด้ัาน (Human
Rights Due Diligence) เป็็นกร้อบการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ดั้าน 
สิิทั้ธิิมี่นุษยชุนตามี่ทั้่�ร้ะบุไว้ในหลักการ้ชุ่�แนะว่าดั้วยการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
และสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนแห่งสิหป็ร้ะชุาชุาติ ซื้ึ�งป็ร้ะกอบดั้วย 8 ขั�นตอน 
ต่อไป็น่�

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มพนักงาน (กลุ่มตัวอย่าง 1 1  คน)

ไม่ทราบ ึง
กระบวนการรับเร่ือง

ร้องทุกข์

อุบัติเหตุ
เช่น

ล่ืนล้ม ไ ชอต

ไม่ได้รับอุปกรณ์
ปองกันอันตราย

ต่อสุข าพ

ไม่ได้รับการส่ือสาร
หรืออบรม

ด้านความปลอด ัย

ไม่สามาร เข้า ึง
อุปกรณ์ป มพยาบาลได้

หลังเกิดอุบัติเหตุ

ูกเลือก
ปฏิบัติ

ูกล่วงละเมิด
สิทธิ

ไม่ได้รับการส่ือสาร
เร่ืองส าพว่าจ้าง

กระบวนการ
รับเร่ืองร้องทุกข์

อาชีวอนามัย
และความปลอด ัย

การเลือก
ปฏิบัติ

ส าพ
การว่าจ้าง

166

2

70

4856

99

4

11
12

29

66

84
181

211

จํานวนพนักงานท่ีเคยได้รับผลกระทบ (คน) รวมจํานวนพนักงานท่ีตอบไม่แน่ใจ (คน)

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มลูกค้า (กลุ่มตัวอย่าง 1  คน)

จํานวนลูกค้าท่ีเคยได้รับผลกระทบ (คน) รวมจํานวนลูกค้าท่ีตอบไม่แน่ใจ (คน)

12
17

15
21

1 2

1 6

ลูกค้าท่ีมีประสบการณ์โดยตรง
หรือรู้จักกับคนท่ีเคยประสบอุบัติเหตุ

ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

ลูกค้าท่ีมีประสบการณ์โดยตรงหรือรู้จัก
กับคนท่ีเคยได้รับผลกระทบด้านสุข าพ
จากการใช้สินค้า และบริโ คผลิต ัณ ์

ของร้านเ เว่นอีเล เว่น

ไม่ทราบ ึงช่องทาง
การรับเร่ืองร้องเรียน

สุข าพ และความปลอด ัย
จากการใช้บริการสาขา

สุข าพ และความปลอด ัย
จากการใช้สินค้าและผลิต ัณ ์

ช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนของสาขา
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กิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงด้ิ์านสิุท์ธิิมีนุษัยชน (Human Rights Risk Assessment : HRRA)

บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่ �ยงดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนอย่าง 
ต่อเน่�องนับตั�งแต่ป็ี 2560 คร้อบคลุมี่ทั้ั�งหมี่ดั 8 หน่วยธิุร้กิจำหลัก 
เทั้่ยบเทั้่ากับร้้อยละ 100 ของพ่�นทั้่�ดัำาเนินการ้ และร้้อยละ 100 
ของกิจำกร้ร้มี่ทั้างธิุร้กิจำของหน่วยธิุร้กิจำหลักทั้ั �งหมี่ดัของบร้ิษัทั้ 
ร้วมี่ถึึงห่วงโซื้่คุณค่า โดัยแบ่งออกเป็็น 4 กิจำกร้ร้มี่หลัก ไดั้แก่

ทัั้�งน่� ในปี็  2562  บริ้ษัทั้ ดัำาเนินการ้ทั้บทั้วนผลการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยง 
ซื้ึ�งเป็็นการ้ร้วบร้วมี่ผลการ้ป็ร้ะเมี่ินของป็ี 2560 - 2561 พบว่า 
จำากป็ร้ะเดั็นสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนทั้ั�งหมี่ดัทั้่�เก่�ยวข้องทั้ั�งดั้านสิิทั้ธิิแร้งงาน 
ของพนักงาน แร้งงานคู่ค้า ผู้ร้ับเหมี่า สิิทั้ธิิชุุมี่ชุน และสิิ�งแวดัล้อมี่ 
และสิิทั้ธิิลูกค้า มี่่ป็ร้ะเดั็นความี่เสิ่�ยงดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนทั้่�สิำาคัญ 
 (Salient Human Rights Issues)  ซึื้�งม่ี่ร้ะดัับความี่เส่ิ�ยงท่ั้�หลงเหล่ออยู่ 
(Residual Risks) ในร้ะดัับสูิงในกิจำกร้ร้มี่ของหน่วยธุิร้กิจำหลักบางหน่วย 
ของบร้ิษัทั้  ซื้ึ�งหน่วยธิุร้กิจำทั้ั�งหมี่ดัทั้่�มี่่ความี่เสิ่�ยงดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน 
ในร้ะดัับสิูงมี่่มี่าตร้การ้ในการ้ควบคุมี่ความี่เสิ่�ยงในป็ร้ะเดั็นต่าง ๆ 
คร้บถึ้วน ร้้อยละ 100 

การจัด ื้อ การผลิต
และการจําหน่าย

การตลาด
และการขาย

ลูกค้า
และบริการ

01 02

04

นโยบายสิทธิมนุษยชน ระบุประเดนความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ
ท้ังท่ีเกิดข้ึนแล้วและอาจจะเกิดข้ึน
ได้ในอนาคต
ระบุผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีอาจจะ
ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวม ึงพิจารณา
ส านะของผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเปราะบาง
เช่น ผู้หญิง และเดก แรงงานอพยพ
บุคคลทุพพล าพ และผู้สูงอายุ
การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชน ( u an rig t ri  
a e ent)
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน ( u an rig t 
i pact a e ent)

•

•

•

•

ออกแบบมาตรการปองกัน และ
ลดผลกระทบความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชน
นํามาตรการในเบ้ืองต้นไปปฏิบัติ
ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ติดตามผลและทบทวนกระบวนการ

•

•

•

มีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง  ท้ัง ายใน
และ ายนอก เช่น
พนักงานชุมชน 
หน่วยงาน าครั  
องค์กร
าคประชาสังคม

เพ่ือส่ือสาร
ผลลัพธ์
การดําเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ของบริษัท

การเยียวยา
ผู้ได้รับผล
กระทบจาก
กรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
การจัดต้ัง
กลไกรับข้อ
ร้องเรียนด้าน
สิทธิมนุษยชน

•

•

ความมุ่งม่ัน ปลูกฝงใน
องค์กร

ประเมิน
ผลกระทบ

การ
บูรณาการ

ติดตาม
ประสิทธิผล

การส่ือสาร มีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การเยียวยา
และรับข้อ
ร้องเรียน

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ร้อยละ

84.6
ร้อยละ

100
ร้อยละ

100
กิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทได้รับ
การประเมิน 
ครอบคลุม ีพี ออลล์ 
และบริษัทย่อย

กิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทท่ีได้รับ
การประเมิน ูกระบุว่า
มีประเดนความเส่ียง
ด้านสิทธิมนุษยชน 
(11 จาก 1  กิจกรรม)

กิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัทท่ีมีประเดนความเส่ียง
ด้านสิทธิมนุษยชน 
มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
และกระบวนการแก้ไขเยียวยา 
หากมีกรณีการละเมิด
ด้านสิทธิมนุษยชน
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ปรู้ะเด็นคว�มเสี�ย่งด��นสิทธิมนุษัย่ชนที�สำ�คัญปี 2560 และ 2561
และตัวอย่่�งม�ตรู้ก�รู้ในก�รู้คุมคว�มเสี�ย่งที�มีอย่้่

 จัดทำาแลุ่ะสื�อสารค่่มือจริยธรรม
แลุ่ะแนวปฎิบัติ่สำาหรับค่่ค้า
(Supplier Code of Conduct)

จัดอบรมเรื�องการพัื่ฒนา 
ความยั�งยืนให้แก่ค่่ค้า

กำาหนดให้ค่่ค้ารายใหม่ทำาแบบ
ประเมินต่นเองด้านความยั�งยืน 
แลุ่ะการพัื่ฒนาค่่ค้าต่ามประเด็น
ความเสี�ยง

ปรับปรุงแบบประเมินต่นเองด้าน 
ความยั�งยืนสำาหรับค่่ค้า (Supplier 
ESG Self-Assessment Form)

เข้าต่รวจประเมินค่่ค้าด้านความยั�งยืน 
ณิ สถัานที�จริง (Site Visit Audit) 
ในกลุุ่่มค่่ค้าที�พื่บว่ามีความเสี�ยงส่ง

 การประเมินความเสี�ยงด้านนำ�าต่าม 
พิื่กัดที�ตั่�งของค่่ค้าที�สำาคัญลุ่ำาดับที� 1  
(Critical Tier 1 Supplier)

ติ่ดต่ามแผู้นการบริหารจัดการ 
แหลุ่่งนำ�าจากค่่ค้าหากพื่บว่ามี 
ความเสี�ยงในระดับส่ง แลุ่ะส่งมาก
หากพื่บความเสี�ยงในแผู้นการบริหาร 
จัดการนำ�าของค่่ค้า กลุุ่่ม Beverage 
จะทำาการเข้าต่รวจประเมิน 
(Site Visit Audit)

 นโยบายด้านอาชี้วอนามัย 
แลุ่ะความปลุ่อดภัิย

 มาต่รฐานทางด้านอาชี้วอนามัย 
แลุ่ะความปลุ่อดภัิย

 การอบรม BBS หรือ Behavior 
-based Safety โดยเชิ้ญผู้่้เชี้�ยวช้าญ 
จาก Chevron ระบบการโค้ช้เรื�อง 
ความปลุ่อดภัิย

 มีข้อกำาหนดการสั�งซื่�อเครื�องจักร 
(Safety Switch, Guard, Limit  
Switch) แลุ่ะต่รวจสอบสภิาพื่ 
เครื�องจักรก่อน-หลัุ่งทำางานโดย 
พื่นักงานหน้างาน

 มีการต่รวจ Safety Patrol

 มีการวิเคราะห์งานเพืื่�อความปลุ่อดภัิย 
(Job Safety Analysis)

 การกำาหนดจุดพัื่กรถัแลุ่ะรายงาน 
การขับขี�ทุก 4 ชั้�วโมงแลุ่ะ 8 ชั้�วโมง

 การต่รวจสอบความเร็วต่ามที�กฎหมาย
กำาหนดการขับขี�ติ่ดต่่อกัน เพืื่�อลุ่ด 
ความเสี�ยงพื่นักงานเมื�อยลุ้่าเพืื่�อ 
ไม่ให้พื่นักงานหลัุ่บใน

 การอบรมด้านการขับรถัแก่พื่นักงาน 
ค่่ค้า รวมถึังจัดการประชุ้มเชิ้ง 
ปฎิบัติ่การ โดยเจ้าหน้าที�ต่ำารวจมี 
การต่รวจวัดระดับแอลุ่กฮออล์ุ่ 
ในเลืุ่อดของคนขับ

 การติ่ดป้ายสื�อสารเกี�ยวกับอุบัติ่เหตุ่ 
ที�อาจเกิดขึ�นได้เพืื่�อให้ลุ่่กค้าเพิื่�ม
ความระมัดระวังมากขึ�น

 มีการต่รวจสอบมาต่รฐานร้าน 
ประจำาเดือน

 ด่แลุ่หน้าร้านไม่ให้มีสิ�งกีดขวาง
ทางเข้าออก แลุ่ะด่แลุ่ทำาความสะอาด 
ทุก 4 ชั้�วโมง

นำาผู้้ามาวางที�ทางเข้าออก เพืื่�อให้
มีการเช็้ดเท้าก่อนเข้าร้านทุกครั�ง 
เพืื่�อไม่ให้เกิดอุบัติ่เหตุ่

 มาต่รการต่รวจสอบความปลุ่อดภัิย 
ประจำาเดือนทุกพืื่�นที�

การทวนสอบมาต่รการความปลุ่อดภัิย 
โดยคณิะกรรมการแลุ่ะผู้่้บริหาร 
ระดับส่ง ประจำาไต่รมาส

 การทวนสอบการปฎิบัติ่งาน 
ต่ามมาต่รการความปลุ่อดภัิย 
กำาหนดโดยหน่วยงาน QSSI 
ประจำาเดือน

 
แสดงรายการอาหาร (GDA) 
ในสินค้าประเภิทอาหาร แลุ่ะเบเกอรี� 
ร่วมกับ ซี่พีื่แรม

การคัดเลืุ่อกอาหารปลุ่อดภัิย ห่วงใย 
สุขภิาพื่ผู้่้บริโภิค เช่้น โครงการ Meal 
For Care / โครงการกินดี อย่่ดี  
มีสุข

แนวปฎิบัติด��นแรู้งง�น 
สุข้ภ�พี คว�มปลอดภัย่ 
และคว�มเป็นอย่้่ที�ดีข้องค่้ค��

ก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้นำ��ข้อง 
ค่้ค��ปรู้ะเภทสินค��เพืี�อ 
ก�รู้จัำ�หน่�ย่ข้องบริู้ษััท 

คว�มปลอดภัย่ และสุข้ภ�พี 
ข้องพีนักง�นหน่วย่ธุรู้กิจั 
ก�รู้ผลิตและข้นส่งสินค�� 

คว�มปลอดภัย่ และสุข้ภ�พี 
ข้องล้กค��เซีเว่นอีเลฟื้เว่น

1 2 3 4
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การจัดการอุปกรณ์ิป้องกันอันต่ราย 
ส่วนบุคคลุ่ รวมถึังเครื�องทุ่นแรง 
สำาหรับพื่นักงานทุกคน

มาต่รการการอบรมแลุ่ะทดสอบ 
การขับขี�รถัยก (โฟร์คลิุ่ฟท์) 
อย่างปลุ่อดภัิย ส่งผู้ลุ่ให้อุบัติ่เหตุ่
ลุ่ดลุ่งร้อยลุ่ะ 20

 โครงการ Safety Culture โดยสร้าง 
Trainer ของโครงการ เพืื่�อจัดอบรม 
ให้ความร้่ภิายในองค์กร

 การประเมินแลุ่ะการจัดการความเสี�ยง
ด้านอาชี้วอนามัยแลุ่ะความปลุ่อดภัิย 
ของพื่นักงาน

 กระบวนการสอบสวนเหตุ่การณ์ิที�มี 
ความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกับการทำางาน

 การประเมินความเสี�ยงด้านนำ�า 
ต่ามพิื่กัดที�ตั่�งของพืื่�นที�ดำาเนินการ

 การประเมินผู้ลุ่กระทบด้านสิ�งแวดลุ้่อม
ก่อนการก่อสร้างร้าน

 การต่รวจสอบผู้ลุ่การดำาเนินการ 
ประจำาเดือน เช่้น บ่อดักไขมัน

กลุ่ไกการรับเรื�องร้องเรียนจากลุ่่กค้า

การติ่ดต่่อกลัุ่บลุ่่กค้าเพืื่�อแก้ไขปัญหา
ภิายในทันทีที�ได้รับเรื�อง

การประสานติ่ดต่่อกับค่่ค้า 
เพืื่�อต่รวจสอบคุณิภิาพื่สินค้าทันที

การเปลีุ่�ยนสินค้าสำาหรับกรณีิ 
ฉุกเฉิน แลุ่ะจัดส่งคืนภิายใน 
24 ชั้�วโมง / ระบบเรียกคืนสินค้า             
แลุ่ะการคืนเงินสำาหรับกรณีิฉุกเฉิน 
ภิายใน 24 ชั้�วโมง

 โครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลุ่อดยาเสพื่ติ่ดแลุ่ะอบายมุข

การจัด CSR สร้างสัมพัื่นธ์ แลุ่ะ 
ทำาแบบสำารวจเพืื่�อรับข้อเสนอแนะ 
เกี�ยวกับพื่ฤติ่กรรมนักศึกษาจาก 
ชุ้มช้นใกลุ้่เคียง

คว�มปลอดภัย่ และสุข้ภ�พี 
ข้องพีนักง�นหน่วย่ธุรู้กิจัค��ส่ง 
และเซีเว่นอีเลฟื้เว่น

ก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้นำ�� 
ข้องเซีเว่นอีเลฟื้เว่น 

คว�มปลอดภัย่ และสุข้ภ�พี 
ข้องล้กค��จั�กก�รู้ใช�สินค�� 
และผลิตภัณ์ฑ์์ข้องหน่วย่ 
ธุรู้กิจัจัำ�หน่�ย่สินค��ออนไลน์ 

คว�มปลอดภัย่ข้องชุมชน 
จั�กปัญห�ก�รู้ทะเล�ะวิว�ท 
ข้องนักเรีู้ย่น 

5 6 7 8

นอกจำากน่�  ในป็ี 2562   บร้ิษัทั้ยังมี่่การ้ดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงดั้านความี่ยั�งย่นในกลุ่มี่คู่ค้าลำาดัับทั้่� 1  
ทัั้�งหมี่ดั คร้อบคลุมี่ทัั้�งร้้อยละ 100 หร่้อ 6,942 ร้าย โดัยในการ้ป็ร้ะเมิี่นดัังกล่าวม่ี่การ้นำาป็ร้ะเด็ันความี่เส่ิ�ยง 
ดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนมี่าเป็็นสิ่วนหนึ�งของการ้ป็ร้ะเมี่ิน เชุ่น ป็ร้ะเดั็นการ้ป็ฏิิบัติต่อแร้งงานการ้ค้ามี่นุษย์ และ 
การ้ใชุ้แร้งงานบังคับ และผลกร้ะทั้บดั้านสิิ �งแวดัล้อมี่จำากกิจำกร้ร้มี่ของคู่ค้า เป็็นต้น
ร้ายละเอ่ยดัผลการ้ป็ร้ะเมี่ินเพิ�มี่เติมี่ดัูไดั้ทั้่�บทั้สิ่งมี่อบความี่ร้ับผิดัชุอบ ตลอดัห่วงโซื้่คุณค่า

ร้อยละ

100

คู่ค้าของบริษัทได้รับการประเมิน
ครอบคลุม ีพี ออลล์ 
และบริษัทย่อย

ร้อยละ

0.32

คู่ค้าของบริษัทท่ีได้รับการประเมิน
ูกระบุว่ามีประเดนความเส่ียง

ด้านสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ

100

คู่ค้าของบริษัทท่ีมีประเดนความเส่ียง
ด้านสิทธิมนุษยชน มีมาตรการ
บรรเทาผลกระทบและกระบวนการ
แก้ไขเยียวยา หากมีกรณี
การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน
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ก�รู้ปรู้ะเมินผลกรู้ะทบด��นสิทธิมนุษัย่ชน 
(Human Rights Impact Assessment: HRIA)

ในปี 2562 บริู้ษััทได�จััดทำ�ก�รู้ปรู้ะเมินผลกรู้ะทบด��นสิทธิมนุษัย่ชน 
เพืี�อศึกษั�ถึงรู้ะดับผลกรู้ะทบข้องปรู้ะเด็นคว�มเสี�ย่งด��นสิทธิ 
มนุษัย่ชนที�เหลืออย่้่ผ่�นก�รู้เก็บข้�อม้ลจั�กก�รู้สำ�รู้วจัและสัมภ�ษัณ์์ 
คว�มคิดเห็นกับผ้�ถือครู้องสิทธิ� (Rights Holders) โดย่ในปีแรู้ก 
ข้องก�รู้ปรู้ะเมินฯ บริู้ษััทกำ�หนดกลุ่มผ้�ถือครู้องสิทธิ�สำ�หรัู้บก�รู้เก็บ 
ข้�อม้ล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพีนักง�นและกลุ่มล้กค��ข้องรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น 
เนื�องจั�กเป็นกลุ่มหนึ�งที�มีคว�มเสี�ย่งต่อก�รู้ได�รัู้บผลกรู้ะทบด��น 
สิทธิมนุษัย่ชนจั�กก�รู้ดำ�เนินกิจักรู้รู้มหลักท�งธุรู้กิจัข้องบริู้ษััท 
โดย่มีก�รู้เก็บข้�อม้ลกับกลุ่มตัวอย่่�งทั�งสองม�กกว่� 2,900 คน 
ภ�ย่ในกรุู้งเทพีมห�นครู้ และจัังหวัดอื�น ๆ รู้�ย่ละเอีย่ดและผล 
ก�รู้ปรู้ะเมินฯ ปรู้�กฎในเว็บไซีต์ข้องบริู้ษััท

บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน 
อย่างต่อเน่�อง โดัยม่ี่การ้ติดัตามี่และทั้บทั้วนผลการ้ดัำาเนินงาน   
ดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนกับหน่วยงานทั้่�เก่ �ยวข้องของทัุ้กหน่วย 
ธุิร้กิจำหลัก ทุั้ก ๆ ไตร้มี่าสิ ร้วมี่ถึึงการ้สิร้้างความี่ตร้ะหนักด้ัาน         
สิิทั้ธิิมี่นุษยชุนแก่พนักงาน ผ่านการ้จัำดัการ้อบร้มี่ด้ัานความี่ยั�งย่น   
ซื้ึ�งมี่่การ้ผนวกป็ร้ะเดั็นดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน และสิิทั้ธิิแร้งงาน 
ไว้ในการ้อบร้มี่ดัังกล่าว ร้วมี่ถึึงการ้ให้ความี่รู้้ผ่านการ้สัิมี่มี่นา 
เชิุงป็ฏิิบัติการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยงด้ัานสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน และจำาก 
การ้สิัมี่ภาษณ์ผู้ทั้่�ไดั้ร้ับการ้อบร้มี่ และมี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้ทั้ำา 
กิจำกร้ร้มี่ด้ัานสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน พบว่า ก�อน การ้อบร้มี่และเข้าร่้วมี่ 
กิจำกร้ร้มี่ดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนพนักงานและผู้บร้ิหาร้ มี่่ความี่รู้้ 
ความี่เข้าใจำหลักเกณฑ์์ หร่้อสิิทั้ธิิต่าง ๆ ท่ั้�เก่�ยวข้องกับตนเอง       
เพ่ยงเล็กน้อย ห้ลืัง การ้อบร้มี่และเข้าร้่วมี่กิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ 
ด้ัานสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนทั้ำาให้ม่ี่ความี่รู้้ ความี่เข้าใจำเพิ�มี่มี่ากขึ�น โดัย 
เฉพาะสิิทั้ธิิพ่�นฐานทั้่�ตนควร้ไดั้ร้ับและควร้ป็ฏิิบัติ เชุ่น สิิทั้ธิิ 
ความี่เทั้่าเทั้่ยมี่ การ้ไดั้ร้ับความี่เทั้่าเทั้่ยมี่ทั้างเพศ การ้ศึกษา 
การ้ใชุ้คำาพูดั การ้ไมี่่เล่อกป็ฏิิบัติ และสิิทั้ธิิแร้งงาน เป็็นต้น   
นอกจำากน่�ยังทั้ร้าบถึึงหลักเกณฑ์์และแนวป็ฏิิบัติตามี่หลักสิากล 
ทั้ำาให้รู้้วิธ่ิป้็องกันการ้ละเมิี่ดัด้ัานสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน สิามี่าร้ถึกำาหนดั 
แนวป็ฏิิบัติ และวางมี่าตร้การ้ป้็องกันไม่ี่ให้เกิดัการ้ละเมิี่ดัสิิทั้ธิิ 
มี่นุษยชุน พร้้อมี่ทัั้�งยังสิามี่าร้ถึนำาหลักสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนมี่าป็รั้บใชุ้ 
ในการ้ดัำาเนินงานท่ั้�ตนรั้บผิดัชุอบ และให้ความี่สิำาคัญเร่้�องสิิทั้ธิิ 
มี่นุษยชุนมี่ากขึ�น  และในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ม่ี่แผนในการ้จัำดัการ้ 
อบร้มี่ด้ัานสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนโดัยเฉพาะ เพ่�อให้พนักงานเข้าใจำถึึง 
สิิทั้ธิิมี่นุษยชุนพ่�นฐานท่ั้�ตน และผู้ม่ี่ส่ิวนเก่�ยวข้องในการ้ป็ฏิิบัติ 
งานได้ัรั้บ ซึื้�งถ่ึอเป็็นมี่าตร้การ้ป้็องกันการ้ละเมิี่ดัสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน 
ไม่ี่ให้เกิดัขึ�นตลอดัการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำของบริ้ษัทั้บริ้ษัทั้ โดัยบริ้ษัทั้ 
ไดั้ร้่วมี่มี่่อกับกร้มี่คุ้มี่คร้องสิิทั้ธิิและเสิร้่ภาพ สิังกัดักร้ะทั้ร้วง 
ยุติธิร้ร้มี่ จำัดัอบร้มี่ให้ความี่รู้้ดั้านสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนแก่บุคคลากร้ 
ของบริ้ษัทั้จำำานวน 2 รุ่้น รุ่้นละ 150 คน และบริ้ษัทั้ม่ี่แผนการ้ 
ส่ิงบุคคลากร้เข้าร่้วมี่ Train of the Trainers กับกร้มี่คุ้มี่คร้อง 
สิิทั้ธิิฯ เพ่�อขยายการ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้กับบุคคลากร้ของบริ้ษัทั้ 
ทุั้กร้ะดัับต่อไป็ ทัั้�งน่� จำากการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ด้ัานสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน 
ในร้อบป็ีทั้่�ผ่านมี่า ยังไมี่่พบกร้ณ่การ้ละเมี่ิดัสิิทั้ธิิมี่นุษยชุนทั้่� 
เกิดัขึ�นจำากการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำของบริ้ษัทั้ บริ้ษัทั้จึำงยังไม่ี่ได้ัม่ี่การ้ 
เย่ยวยาแก่ผู้ถูึกละเมิี่ดั อย่างไร้ก็ตามี่ บริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงโอกาสิ 
และความี่เส่ิ�ยงท่ั้�อาจำเกิดัขึ�น จึำงม่ี่การ้จัำดัเตร่้ยมี่มี่าตร้การ้เย่ยวยา 
แก่ผู้เสิ่ยหาย เพ่�อบร้ร้เทั้าผลกร้ะทั้บจำากการ้ถึูกละเมี่ิดัสิิทั้ธิิ 
มี่นุษยชุน 

การประชุ้มเพืื่�อรายงานความคืบหน้ามาต่รการป้องกัน บรรเทาแลุ่ะเยียวยา 
ความเสี�ยงด้านสิทธิมนุษยช้น ครั�งที� 1 ในวันที� 13 พื่ฤษภิาคม 2562

การประชุ้มเพืื่�อรายงานความคืบหน้ามาต่รการป้องกัน บรรเทาแลุ่ะเยียวยา 
ความเสี�ยงด้านสิทธิมนุษยช้น ครั�งที� 2 ในวันที� 13 กันยายน 2562
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กิารจ่ีายค่ัาตอบแท์น สุวัสุดิิ์กิาร และสิุท์ธิิประโยชน์
บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ดั้านค่าตอบแทั้น สิวัสิดัิการ้ และสิิทั้ธิิป็ร้ะโยชุน์ ตามี่นโยบายการ้จำ้างงาน โดัยจำัดัสิร้ร้ 
สิวัสิดัิการ้และสิิทั้ธิิป็ร้ะโยชุน์ต่าง ๆ ดั้วยความี่เป็็นธิร้ร้มี่ เหมี่าะสิมี่ให้กับพนักงานคร้อบคลุมี่ทั้ั�ง 
พนักงานป็ร้ะจำำา และพนักงานร้ายวัน ดัังน่� สิวัสิดัิการ้ดั้านเศร้ษฐกิจำ อาทั้ิ สิวัสิดัิการ้เงินกู้ฉุกเฉินจำาก 
สิถึาบันการ้เงินดั้วยอัตร้าดัอกเบ่�ยพิเศษ เงินชุ่วยเหล่อค่าเชุ่าบ้านพัก เงินชุ่วยเหล่อกร้ณ่ป็ฏิิบัติงาน 
ป็ร้ะจำำาสิำานักงานต่างจัำงหวัดั (เบ่�ยกันดัาร้) และได้ัรั้บสิิทั้ธิิพิเศษจำากการ้ใชุ้สิินค้าและบริ้การ้ของบริ้ษัทั้ 
เป็็นต้น สิวัสิดัิการ้ดั้านความี่มี่ั�นคงของชุ่วิต อาทั้ิ การ้จำัดัให้มี่่กองทัุ้นสิำาร้องเล่�ยงชุ่พ ป็ร้ะกันอุบัติเหต ุ
และป็ร้ะกันชุ่วิต เงินชุ่วยเหล่อกร้ณ่พนักงานทุั้พพลภาพ การ้หยุดัลาเพ่�อเล่�ยงดูับุตร้ เงินชุ่วยเหล่อพนักงาน 
กร้ณ่ป็ร้ะสิบภัยพิบัติ โคร้งการ้สิะสิมี่หุ้นสิำาหรั้บพนักงาน (EJIP) เป็็นต้น

โดิ์ยในปี 2562  
บริษััท์ปรับเพิ�มีสุวัสุดิิ์กิาร 
จีำานวนวันลาเพ้�อเลี�ยงดูิ์ 
บุตรสุำาหรับพนักิงานหญิง  

จีำานวน  120 วัน  

จีากิเดิิ์มี   90 วัน 
ตามีที์�กิฎหมีายกิำาหนดิ์

มีีพนักิงานหญิง 
ใช้สิุท์ธิิ�ลาคัลอดิ์จีำานวน

2,654 คัน 

โดิ์ยปัจีจุีบัน  
ร้อยละ  

100
ข็องพนักิงานบริษััท์ 
เป็นสุมีาชิกิข็อง คัสุสุ.

กิารปฏิิบัติต่อแรงงาน

บร้ิษัทั้เคาร้พต่อสิิทั้ธิิของพนักงานทัุ้กคน ทัุ้กร้ะดัับ โดัยตลอดัเวลาทั้่�ผ่านมี่า บร้ิษัทั้ยึดัถึ่อมี่าตร้ฐาน 
แร้งงานทั้ั�งป็ร้ะเทั้ศ และสิากลในการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ทั้ร้ัพยากร้บุคคล เพ่�อให้เกิดัความี่เป็็นธิร้ร้มี่ 
และความี่เหมี่าะสิมี่ดั้านสิภาพการ้จำ้างงาน ไมี่่ว่าจำะเป็็นชุั�วโมี่งการ้ทั้ำางาน ชุั�วโมี่งเวลาการ้พัก ค่าจำ้าง 
สิภาพแวดัล้อมี่การ้ทั้ำางาน และสิวัสิดัิการ้ทั้างสิังคมี่ต่าง ๆ ร้วมี่ถึึงการ้ให้เสิร้่ภาพในการ้แสิดังออก 
ซื้ึ�งความี่คิดัเห็นและข้อกังวล ผ่านชุ่องทั้างการ้ร้ับฟ่ังความี่คิดัเห็นต่าง ๆ เชุ่น ร้ะบบการ้เคาะร้ะฆั
งร้วมี่ถึึงการ้ให้ความี่คิดัเห็นผ่านคณะกร้ร้มี่การ้สิวัสิดัิการ้ในสิถึานป็ร้ะกอบการ้ (คสิสิ.) ทั้่�จำัดัตั�งตามี่ 
พร้ะร้าชุบัญญัติคุ้มี่คร้องแร้งงาน  พ.ศ. 2541 เพ่�อเป็็นส่ิ�อกลางในการ้รั้บฟั่งความี่คิดัเห็น และหาร่้อเก่�ยวกับ 
สิวัสิดิัการ้ท่ั้�เหมี่าะสิมี่แก่พนักงาน

นอกจำากน่�การ้เคาร้พความี่แตกต่างความี่หลากหลายของพนักงาน 
ยังเป็็นสิิ�งทั้่�บร้ิษัทั้ยึดัมี่ั�น มีุ่่งเน้นการ้ป็ฏิิบัติอย่างเทั้่าเทั้่ยมี่ โดัย 
ไม่ี่แบ่งแยกเชุ่�อชุาติ ส่ิผิว ศาสินา เพศ ความี่พึงพอใจำทั้างเพศ สัิญชุาติ 
อายุ ผู้พิการ้ หร่้อสิถึานภาพอ่�นใดัท่ั้�ถ่ึอว่า เป็็นสิิทั้ธิิมี่นุษยชุน บริ้ษัทั้ 
สินับสินุนแนวป็ฏิิบัติดัังกล่าวผ่านโคร้งการ้ต่าง ๆ เชุ่น โคร้งการ้เคร่้�องด่ั�มี่ 
ดั้วยภาษามี่่อง่าย ๆ ทั้่�กาแฟ่มี่วลชุน โดัยเป็็นการ้จำ้างงานผู้พิการ้ 
ท่ั้�ม่ี่ความี่บกพร่้องทั้างการ้ได้ัยินในร้้านสิาขากาแฟ่มี่วลชุน ณ โร้งเร่้ยน 
โสิตศึกษาจำังหวัดันนทั้บุร้่ เพ่�อเป็็นการ้สิร้้างงานและร้ายไดั้ และยัง 
พัฒนาทั้ักษะให้แก่ผู ้พิการ้เพ่�อนำาองค์ความี่รู้้ไป็ป็ร้ับใชุ้ป็ร้ะกอบ 
อาชุ่พจำร้ิงในอนาคต ทั้ั�งในฐานะเจำ้าของกิจำการ้ และพนักงานทั้่�มี่่ 

เคัารพคัวามีแตกิต่าง หลากิหลาย

กิารสุนับสุนุนสิุท์ธิิ และบท์บาท์ข็องผู้พิกิาร และพนักิงานหญิงในองค์ักิร

ก�รู้จั��งง�นผ้�พิีก�รู้ 

2,741 คน 
(สะสมรู้ะหว่�งปี 
2559 – 2562)

รู้�อย่ละ

56.5
พีนักง�นหญิงต่อ
ผ้�บริู้ห�รู้ทั�งหมด 

รู้�อย่ละ

33.9  
พีนักง�นหญิงต่อ
ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง
ทั�งหมด 

รู้�อย่ละ

57.1 
พีนักง�นหญิง
รู้ะดับผ้�บริู้ห�รู้ที�อย่้่
ในหน่วย่ง�นที�สรู้��ง
รู้�ย่ได�ให�แก่องค์กรู้ 

รู้�อย่ละ

58.7 
พีนักง�นหญิง
ต่อผ้�บริู้ห�รู้
รู้ะดับต�นทั�งหมด 

รู้�อย่ละ

67.1 
พีนักง�นหญิง
ต่อแรู้งง�น
ทั�งหมด

ความี่เชุ่�ยวชุาญอย่างม่ี่ออาชุ่พ โคร้งการ้ความี่ร่้วมี่ม่ี่อกับโร้งเร่้ยนต่าง  ๆ 
ในการ้รั้บนักเร่้ยนเข้าฝึกวิชุาชุ่พท่ั้�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นในจัำงหวัดัเพชุร้บุร่้  
การ้ติดัตามี่ดูัแลอด่ัตพนักงานท่ั้�เป็็นผู้พิการ้ และร้วมี่ถึึงโคร้งการ้ร่้วมี่กับ 
ผู้นำาทั้้องถึิ�น สิำานักงานสิงเคร้าะห์ทั้หาร้ผ่านศึกกลุ่มี่ทั้หาร้ผ่านศึก 
ในจัำงหวัดัต่าง ๆ ในการ้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่ท่ั้�หลากหลายกับทั้หาร้ผ่านศึก 
ผู้พิการ้ในจัำงหวัดัต่าง ๆ  อาทิั้จัำงหวัดัสิงขลา จัำงหวัดัยะลา จัำงหวัดัพิจิำตร้ 
จัำงหวัดัพิษณุโลก จัำงหวัดัเพชุร้บูร้ณ์ จัำงหวัดัป็ร้าจ่ำนบุร่้ จัำงหวัดัสิร้ะแก้ว 
จัำงหวัดัจัำนทั้บุร่้ จัำงหวัดักร้ะบ่� จัำงหวัดัพังงา จัำงหวัดัสิกลนคร้ จัำงหวัดับุร่้รั้มี่ย์
จำังหวัดัสิุร้ินทั้ร้์ จำังหวัดัศร้่สิะเกษ จำังหวัดัป็ัตตาน่ จำังหวัดัเชุ่ยงร้าย 
และจัำงหวัดัลำาป็าง 

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่าจากการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ได้ผลดังน้ี

การปรา จากข้อร้องเรียน
หรือกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน01 02 พนักงานมีความตระหนักเร่ืองสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติ

เพ่ือลดและปองกันความเส่ียงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกิจกรรมท่ีตนรับผิดชอบ
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ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

บริู้ษััทมีกรู้ะบวนก�รู้สรู้��งคว�มสัมพัีนธ์กับผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ 
ครู้บทุกบริู้ษััท ภ�ย่ในปี 2563

เปิดใจัรัู้บคว�มแตกต่�ง
สรู้��งสัมพัีนธ์ ส�นปรู้ะโย่ชน์สุข้

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

อันดับ

อันดับ

บริู้ษััทในใจัคนไทย่ปรู้ะเภทค��ปลีก
สมัย่ใหม่ ปรู้ะจัำ�ปี 2562 
(Thailand’s Most Admired 
Company) 2 ปีติดต่อกัน  
สะท�อนให�เห็นถึงก�รู้เป็นบริู้ษััทที�มี
คว�มน่�เชื�อถือและมีภ�พีลักษัณ์์ที�ดี
กับกลุ่มพีนักง�นออฟื้ฟื้ศิ
(White Collar) 

บริู้ษััท ที�มีคว�มน่�เชื�อถือ
และได�รัู้บไว�ว�งใจัจั�กสังคม 
และเป็นบริู้ษััทไทย่ที�คนไทย่ภ้มิใจั 
(จั�กผลก�รู้สำ�รู้วจั CP ALL 
Brand Health Check 
เพืี�อเข้��ใจัถึงก�รู้รัู้บรู้้� คว�มรู้้�สึก 
และทัศนคติข้องผ้�มีส่วนได�
ส่วนเสีย่ต่อ ซีีพีี ออลล์) 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

SDG16 สุ่งเสุริมีสัุงคัมีสุงบสุุข็  
  ยุติธิรรมี ไม่ีแบ่งแยกิ
 16.7 สร้างความมั�นใจในความ 
  ครอบคลุุ่ม การมีส่วนร่วม  
  การต่อบสนอง แลุ่ะ 
  การเป็นตั่วแทนที�ดี 
  ในการตั่นสินใจในทุกระดับ

1

3

บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกบริษัท (ร้อยละ)

ระบุและจัดลําดับ
ความสําคัญ

ติดตาม
วัดผล

วางแผนและ
ดําเนินการตอบสนอง

ความคาดหวัง

ค้นหาและวิเคราะห์
ความคาดหวัง

ยกระดับ
ความพึงพอใจและ

ความผูกพัน
Cu to er &
Stakeholder

Centric

01

0205

04 03

2560

2561

2562

100

100

100

เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1
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คัวามีท้์าท์าย

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ตร้ะหนัก 
ถึึงความี่สิำาคัญของผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทัุ้กกลุ่มี่ มี่่บทั้บาทั้สิำาคัญต่อการ้ 
ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ โดัยให้ความี่สิำาคัญผ่านการ้สิร้้างความี่ผูกพัน 
กับผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยและมุ่ี่งสิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์ท่ั้�ด่ัในการ้บริ้การ้ พร้้อมี่ทัั้�ง 
สิร้้างคุณค่าและสิ่งมี่อบผลิตภัณฑ์์ เพ่�อตอบสินองความี่ต้องการ้ของ 
ผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยทุั้กกลุ่มี่อย่างคร้อบคลุมี่ ดัังนั�น การ้สิร้้างการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่ 
และการ้สิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์ทั้่ �ดั่ต่อผู ้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยจำึงต้องอาศัย 
กร้ะบวนการ้สิร้้างการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ของผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
และสิามี่าร้ถึตอบโจำทั้ย์ความี่ต้องการ้ของผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยไดั้อย่าง 
คร้บถึ้วน เพ่�อสิร้้างการ้ยอมี่ร้ับและนำาไป็สิู่แนวทั้างในการ้ขับเคล่�อน 
องค์กร้อย่างยั�งย่น

บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ให้ทัุ้กหน่วยงานในองค์กร้สิร้้างการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่กับผู้มี่ ่
สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทัุ้กกลุ่มี่ ผ่านชุ่องทั้างการ้สิ่�อสิาร้และการ้จำัดักิจำกร้ร้มี่ 
ต่าง ๆ ท่ั้�ม่ี่ความี่เหมี่าะสิมี่กับผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยทัั้�ง 11 กลุ่มี่ ได้ัแก่ 
พนักงาน สิโตร์้พาร์้ทั้เนอร์้ ลูกค้า คู่ค้า และผู้จัำดัหา ผู้ถ่ึอหุ้น และนักลงทุั้น 
ชุุมี่ชุนสิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ ภาคร้ัฐ องค์กร้พัฒนาเอกชุน และผู้นำา 
ทั้างความี่คิดั สิ่�อมี่วลชุน และบล็อกเกอร้์ เจำ้าหน่� และเจำ้าของสิถึานทั้่� 
ให้เชุ่า เพ่�อร้ับทั้ร้าบมีุ่มี่มี่อง ความี่คาดัหวัง และข้อเสินอแนะของผู้มี่ ่
สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยต่อการ้ดัำาเนินงานขององค์กร้ ร้วมี่ไป็ถึึงโอกาสิในการ้ 
สิ่�อสิาร้แนวทั้างการ้ดัำาเนินงานดั้านความี่ยั�งย่นขององค์กร้ต่อผู้มี่่ 
สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทัุ้กกลุ่มี่ โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้สิำาร้วจำ 
ความี่คิดัเห็นของผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยเพ่�อร้วบร้วมี่ป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ 
ยั�งย่นทั้่�สิำาคัญ พร้้อมี่ทั้ั�งข้อคิดัเห็น และข้อเสินอแนะซื้ึ�งคร้อบคลุมี่มี่ิติ 
ทั้างเศร้ษฐกิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ ตลอดัจำนการ้ลำาดัับความี่สิำาคัญ 
ของป็ร้ะเด็ันต่าง ๆ เพ่�อนำามี่ากำาหนดัเน่�อหา และแนวทั้างจัำดัทั้ำาร้ายงาน 
ฉบับน่�

คว�มคืบหน��ปี 2562

ข้ย่�ย่ผลก�รู้รัู้บฟื้งัคว�มคิดเห็น
ข้องผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ครู้อบคลุม
กลุ่มเจั��ข้องสถ�นที�ให�เช่�

บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกบริษัท (ร้อยละ)

ระบุและจัดลําดับ
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ค้นหาและวิเคราะห์
ความคาดหวัง

ยกระดับ
ความพึงพอใจและ

ความผูกพัน
Cu to er &
Stakeholder

Centric

01

0205

04 03

2560

2561

2562

100

100

100

เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1
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ลูกิค้ัา

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• ก�รู้รัู้บฟื้งัคว�มคิดเห็นผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ  เช่น
  -  ศ้นย์่บริู้ก�รู้ข้�อม้ลและรัู้บข้�อรู้�องเรีู้ย่นล้กค��
     58,536 ครัู้�ง
  -  เว็บไซีต์และสื�อสังคมออนไลน์ 23,379 ครัู้�ง

• สำ�รู้วจัคว�มคิดเห็น และสัมภ�ษัณ์์ล้กค��

• รู้�ย่ละเอีย่ดและคว�มถ้กต�องโครู้งก�รู้
  ส่งเสริู้มก�รู้ข้�ย่

• สื�อส�รู้ให�ล้กค��และผ้�บริู้โภคเข้��ใจัเกี�ย่วกับ
ก�รู้ส่งเสริู้มก�รู้ข้�ย่

• เพิี�มช่องท�งก�รู้สื�อส�รู้ส่งเสริู้มก�รู้ข้�ย่

• คุณ์ภ�พีและคว�มปลอดภัย่ • พัีฒน�ผลิตภัณ์ฑ์์และบริู้ก�รู้ที�ได�ม�ตรู้ฐ�น
ทั�งคุณ์ภ�พี คว�มปลอดภัย่ 

• ก�รู้ด้แลสุข้ภ�พี • คัดเลือกและนำ�เสนอผลิตภัณ์ฑ์์ท�งเลือกสุข้ภ�พี

• ฉล�กผลิตภัณ์ฑ์์ ให�ข้�อม้ลผลิตภัณ์ฑ์์
 และบริู้ก�รู้ที�ครู้บถ�วน

• สื�อส�รู้และเพิี�มข้�อม้ลเกี�ย่วกับโภชน�ก�รู้ 
ก�รู้ใช�ผลิตภัณ์ฑ์์ และบริู้ก�รู้ผ่�นฉล�กผลิตภัณ์ฑ์์ 

• รู้ะย่ะเวล�ก�รู้ให�บริู้ก�รู้ • ปรัู้บปรุู้งช่องท�งก�รู้ชำ�รู้ะสินค��และผลิตภัณ์ฑ์์

• สรู้��งบรู้รู้ย่�ก�ศที�ดีภ�ย่ในรู้��น 

• ผลกรู้ะทบต่อเศรู้ษัฐกิจัชุมชน • ก�รู้ว�งจัำ�หน่�ย่สินค��จั�กชุมชน

• ก�รู้เก็บรัู้กษั�ข้�อม้ลส่วนบุคคลข้องล้กค�� • นโย่บ�ย่คุ�มครู้องข้�อม้ลส่วนบุคคล
ซึี�งครู้อบคลุมถึงกลุ่มล้กค��ที�เป็นสม�ชิก
ปรู้ะเภทต่�ง ๆ ที�มีก�รู้ให�ข้�อม้ลส่วนตัว

จำากการ้ดัำาเนินงานดั้านการ้คุ้มี่คร้องข้อมีู่ลสิ่วนบุคคลอย่างเข้มี่ข้นทั้่�คร้อบคลุมี่ถึึงทัุ้กหน่วยธิุร้กิจำและกลุ่มี่ลูกค้าทั้่�เป็็นสิมี่าชุิกป็ร้ะเภทั้ต่าง ๆ  
ทั้่�มี่่การ้ให้ข้อมูี่ลส่ิวนตัวแก่บริ้ษัทั้ โดัยม่ี่ผู้รั้บผิดัชุอบหลักค่อ เจ้ำาหน้าท่ั้�คุ้มี่คร้องข้อมูี่ลส่ิวนบุคคล (Data Protection Officer) หน่วยงาน Corporate  
Legal & Compliance ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้พบว่าไมี่่มี่่ข้อร้้องเร้่ยนทั้่�เก่�ยวกับข้อมีู่ลสิ่วนบุคคลจำากผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย

สรุู้ปผลดำ�เนินง�นด��นก�รู้สรู้��งคว�มสัมพัีนธ์กับผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ 

ผู้ ือหุ้น
และนักลงทุน

ปี 2562ปี 2561ปี 256

ลูกค้า

94

92

คู่ค้า และผู้จัดหา

63

68

ชุมชน สังคม
และส่ิงแวดล้อม

85

77

พนักงาน

82

54

84

83

80

85

75

77

87

74

องค์กรพั นาเอกชน
( GO )
และผู้นําทางความคิด

ส่ือมวลชน บลอกเกอร์

84 90

87

83

89

าครั

* บริษัทมีการดําเนินการสํารวจความผูกพัน
  แบบฉบับเต็ม (Full Survey) 2 ปีครัง้

เจ้าของ
ส านท่ีให้เช่า สโตร์พาร์ทเนอร์
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คู่ัค้ัา และผู้จัีดิ์หา 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• ก�รู้สำ�รู้วจัคว�มพึีงพีอใจัค่้ค��ธุรู้กิจั
  ปีละครัู้�ง

• ก�รู้จััดปรู้ะชุมสัมมน�และ
  ก�รู้แถลงทิศท�งนโย่บ�ย่ข้ององค์กรู้

• เยี่�ย่มเยื่อนค่้ค��ท�งธุรู้กิจั พีรู้�อมรัู้บฟื้งั
  คว�มคิดเห็นหรืู้อข้�อรู้�องเรีู้ย่น

• โครู้งก�รู้รู่้วมสรู้��งสรู้รู้ค์นวัตกรู้รู้ม

• ตรู้วจัปรู้ะเมินก�รู้ให�คำ�ปรึู้กษั�และ
  ส่งเสริู้มก�รู้พัีฒน�ศักย่ภ�พี

• สัมภ�ษัณ์์ห�คว�มต�องก�รู้และ
  คว�มค�ดหวังข้องค่้ค��ธุรู้กิจัด��นคว�มยั่�งยื่น

• ปรู้ะชุมและสัมภ�ษัณ์์รู่้วมกับค่้ค��ท�งธุรู้กิจั

• ศ้นย์่ค่้ค��สัมพัีนธ์ โทรู้ 0-2711-7772

• ก�รู้สรู้��งก�รู้มีส่วนรู่้วมกับผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ • ก�รู้ดำ�เนินง�นด��น Joint Business Plan 
เป็นปรู้ะจัำ�ทุกปี เป็นก�รู้ห�แนวท�ง
ในก�รู้พัีฒน�ก�รู้เติบโตข้องธุรู้กิจัที�
เป็นภ�พีใหญ่ข้ององค์กรู้

• ก�รู้รัู้บฟื้งัข้�อคิดเห็นจั�กค่้ค��ธุรู้กิจั เพืี�อนำ�
ม�พิีจั�รู้ณ์�และปรัู้บปรุู้งกรู้ะบวนก�รู้ดำ�เนินง�น

• ก�รู้จััดก�รู้ข้�อขั้ดแย่�งและก�รู้สรู้��ง
  ก�รู้ย่อมรัู้บจั�กชุมชน

• ก�รู้ดำ�เนินง�นด��นส่งเสริู้มก�รู้สรู้��งอ�ชีพี 
สรู้��งรู้�ย่ได�ให�กับชุมชนท�องถิ�น โอก�สในก�รู้
สรู้��งอ�ชีพีในพืี�นที�หน��รู้��น ก�รู้ย่กรู้ะดับและ
พัีฒน�เศรู้ษัฐกิจัชุมชนผ่�นก�รู้สนับสนุน
ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่ในชุมชน พีรู้�อมทั�ง
มีช่องท�งในก�รู้รัู้บคำ�แนะนำ�และ
ข้�อกังวลจั�กชุมชน

• ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ที�ดี

• ก�รู้ปฏิิบัติที�เป็นธรู้รู้มต�มหลักธรู้รู้ม�ภิบ�ล
  และจัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจั

• กำ�หนดนโย่บ�ย่และปรู้ะก�ศใช�นโย่บ�ย่
เกี�ย่วกับก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ ก�รู้จััดอบรู้ม
ให�กับพีนักง�นทุกรู้ะดับ 
รู้วมไปถึงค่้ค��ธุรู้กิจัที�สำ�คัญลำ�ดับที� 1

• ก�รู้สื�อส�รู้แนวท�งและหลักปฏิิบัติ
ท�งด��นธรู้รู้ม�ภิบ�ล และจัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจั

• ก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชัน • ก�รู้ทำ�ง�นรู่้วมกับเครืู้อข่้�ย่ข้องภ�ครัู้ฐ 
“รู้วมพีลัง อ�ส�ส้�โกง”

• โครู้งก�รู้รัู้บรู้องก�รู้ต่อต��นคอร์ู้รัู้ปชันข้อง
ภ�คเอกชนไทย่ (CAC)

• ก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้นวัตกรู้รู้ม • พัีฒน�โครู้งก�รู้ส่งเสริู้มท�งด��นนวัตกรู้รู้ม
ในรู้้ปแบบเปิด นวัตกรู้รู้มภ�ย่ในและก�รู้
ปรัู้บปรุู้งนวัตกรู้รู้ม

• ก�รู้จััดก�รู้ห่วงโซ่ีอุปท�นอย่่�งรัู้บผิดชอบ • กำ�หนดนโย่บ�ย่ด��นก�รู้จััดห�อย่่�งยั่�งยื่น และ
แนวปฏิิบัติสำ�หรัู้บค่้ค��ท�งธุรู้กิจั พีรู้�อมทั�ง
แต่งตั�งคณ์ะกรู้รู้มก�รู้คัดเลือกสินค�� ส่งเสริู้ม
ให�ค่้ค��ท�งธุรู้กิจัตรู้ะหนักถึงเรืู้�อง
คว�มรัู้บผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล�อม

• พัีฒน�ข้�อกำ�หนดก�รู้ตรู้วจัปรู้ะเมินค่้ค��
ต�มนโย่บ�ย่ด��นก�รู้จััดห�อย่่�งยั่�งยื่นและ
แนวปฏิิบัติสำ�หรัู้บค่้ค��ธุรู้กิจัข้องบริู้ษััท

• ก�รู้จััดก�รู้ก�รู้เปลี�ย่นแปลงสภ�พีภ้มิอ�ก�ศ • โครู้งก�รู้พัีฒน�บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์เป็นมิตรู้ต่อ
สิ�งแวดล�อม สินค��พัีฒน�รู่้วมกับค่้ค��

ผู้ ือหุ้น
และนักลงทุน

ปี 2562ปี 2561ปี 256

ลูกค้า

94

92

คู่ค้า และผู้จัดหา

63

68

ชุมชน สังคม
และส่ิงแวดล้อม

85

77

พนักงาน

82

54

84

83

80

85

75

77

87

74

องค์กรพั นาเอกชน
( GO )
และผู้นําทางความคิด

ส่ือมวลชน บลอกเกอร์

84 90

87

83

89

าครั

* บริษัทมีการดําเนินการสํารวจความผูกพัน
  แบบฉบับเต็ม (Full Survey) 2 ปีครัง้

เจ้าของ
ส านท่ีให้เช่า สโตร์พาร์ทเนอร์
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ชุมีชน สัุงคัมี และสิุ�งแวดิ์ล้อมี 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

 • ก�รู้รัู้บฟื้งัคว�มคิดเห็น และข้�อกังวล
  ผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ อ�ทิ

      - รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น Call Center

      - ช่องท�งออนไลน์ และสื�อท�งสังคม

     -  ต้�รัู้บคว�มคิดเห็น หน��องค์ก�รู้บริู้ห�รู้
        ส่วนตำ�บล ศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค��

 • ก�รู้สำ�รู้วจัคว�มน่�เชื�อถือ และไว�ว�งใจั
   จั�กกลุ่มผ้�มีส่วนได�ส่วนเสีย่ปีละครัู้�ง

 • ก�รู้ลงพืี�นที�เพืี�อเยี่�ย่มเยื่อนชุมชนทุกไตรู้ม�ส

 • กิจักรู้รู้มชุมชนสัมพัีนธ์ต�มพืี�นที�
   ชุมชนโดย่รู้อบโรู้งง�น      
   รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น ต�มช่วงเทศก�ล          
   หรืู้อง�นปรู้ะจัำ�ปีข้องชุมชน

 • ป้�ย่ปรู้ะก�ศ สื�อปรู้ะช�สัมพัีนธ์

• สรู้��งผลกรู้ะทบต่อเศรู้ษัฐกิจัชุมชน • ก�รู้ดำ�เนินโครู้งก�รู้ส่งเสริู้มอ�ชีพีและ
พัีฒน�คุณ์ภ�พีชีวิตให�กับชุมชน 
พีรู้�อมจััดห�ช่องท�งก�รู้จัำ�หน่�ย่สินค��ชุมชน 
รู้วมถึงโครู้งก�รู้ศ้นย์่สนับสนุนชุมชน

• ก�รู้พัีฒน�ชุมชน ก�รู้สรู้��งคุณ์ค่�รู่้วม 
รู้ะหว่�งชุมชน สังคม และธุรู้กิจั

• โครู้งก�รู้ส่งเสริู้มสุข้ภ�พีข้องชุมชน เช่น  
ตรู้วจัสุข้ภ�พีเบื�องต�น รัู้บคำ�ปรึู้กษั�จั�กแพีทย์่ 
และคำ�แนะนำ�เรืู้�องก�รู้ใช�ย่�จั�กเภสัชกรู้

• ชุดโครู้งก�รู้ก�แฟื้มวลชน

• ก�รู้สนับสนุนเกษัตรู้กรู้ 
วิส�หกิจัข้น�ดกล�งและข้น�ดย่่อม 
(SMEs) พัีฒน�คุณ์ภ�พีสินค�� 
ก�รู้ส่งเสริู้มก�รู้เข้��ถึงตล�ด 
และช่องท�งก�รู้ข้�ย่ข้องชุมชน

• ให�คว�มรู้้�ผ่�นก�รู้อบรู้มและด้ง�นเกี�ย่วกับ 
กรู้ะบวนก�รู้เพี�ะปล้ก รู้วมไปถึงก�รู้ปฏิิบัติ
ท�งก�รู้เกษัตรู้ที�ดี

• เพิี�มช่องท�งก�รู้จัำ�หน่�ย่สินค��จั�กผ้�ผลิต
รู้�ย่ย่่อย่ในชุมชน เช่น โครู้งก�รู้กล�วย่หอมทอง 
และโครู้งก�รู้ผลไม�ต�มฤด้ก�ล (ALL Fresh) 
โครู้งก�รู้สนับสนุนเกษัตรู้กรู้ ผักสลัดอินทรีู้ย์่ 
และผลไม�อินทรีู้ย์่ โครู้งก�รู้สนับสนุนเกษัตรู้กรู้ 
เลี�ย่งกุ�งก��มกรู้�ม โครู้งก�รู้เกษัตรู้กรู้ค่้ชีวิต

• โครู้งก�รู้ ซีีพีี ออลล์ เชิดช้ช�วน�ผ้�ปล้กข้��ว 
ผ้�ปล้กคว�มเป็นไทย่

• ก�รู้ส่งเสริู้มและอนุรัู้กษ์ัวัฒนธรู้รู้มท�องถิ�น • ก�รู้ปรัู้บปรุู้งภ้มิทัศน์ และสภ�พีพืี�นที�รู้��นค��
โดย่รู้อบให�กลมกลืนกับวัฒนธรู้รู้มท�องถิ�น

• ก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้สิ�งแวดล�อมที�ดี • ก�รู้ดำ�เนินโครู้งก�รู้จััดก�รู้พีลังง�น 
และข้ย่�ย่ผลส่้รู้��นปรู้ะหยั่ดพีลังง�นและ
รู้��นนวัตกรู้รู้มต�นแบบ

• ก�รู้ดำ�เนินโครู้งก�รู้ก�รู้จััดก�รู้ข้องเสีย่ อ�ทิ 
โครู้งก�รู้ เซีเว่น โก กรีู้น รีู้ไซีเคิล พีล�สติก โรู้ด 
โครู้งก�รู้กล่องวิเศษั โครู้งก�รู้หลังค�เขี้ย่ว 
โครู้งก�รู้คนรุู่้นใหม่ไรู้� Food Waste

• ก�รู้ให�โอก�สท�งก�รู้ศึกษั� 
ก�รู้ส่งเสริู้มทักษัะท�งอ�ชีพีที�ยั่�งยื่น

• ก�รู้ดำ�เนินโครู้งก�รู้สนับสนุนก�รู้ศึกษั�และ
โอก�สท�งอ�ชีพี อ�ทิ 1 รู้��น 1 ทุนก�รู้ศึกษั� 
รัู้บนักเรีู้ย่น นักศึกษั�เข้��ฝึึกง�น โครู้งก�รู้
เพิี�มทักษัะด��นอ�ชีพีแก่นักเรีู้ย่นครู้อบครัู้วย่�กจัน
ที�ไม่ได�เรีู้ย่นต่อหลังจับก�รู้ศึกษั�ภ�คบังคับ 
โครู้งก�รู้ Business for Young
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พนักิงาน 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• ก�รู้สำ�รู้วจัคว�มพึีงพีอใจัและ
  คว�มผ้กพัีนปรู้ะจัำ�ปี

• ช่องท�งรัู้บคว�มคิดเห็นและ
  รัู้บเรืู้�องรู้�องเรีู้ย่น เช่น
    - ช่องท�งก�รู้เค�ะรู้ะฆััง 244 ครัู้�ง
    - ก�รู้เยี่�ย่มเยื่อนส�ย่รู้��นส�ข้� สำ�นักง�น
      และศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค�� 5 ครัู้�ง

• ก�รู้สรู้��งรู้ะบบ Intranet ว�รู้ส�รู้ภ�ย่ใน 
  และก�รู้แจั�งข่้�วปรู้ะจัำ�วันผ่�นช่องท�งดิจิัทัล

• ก�รู้ปรู้ะชุมนำ�เสนอผลง�นนวัตกรู้รู้ม    
  ก�รู้ปรู้ะกวด ก�รู้รู้ะบุและปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง

• ก�รู้ดำ�เนินง�นข้องคณ์ะกรู้รู้มก�รู้สวัสดิก�รู้
  ข้องบริู้ษััทครู้อบคลุมพีนักง�น รู้�อย่ละ 100

• ก�รู้มีผลตอบแทนและสวัสดิก�รู้ รู้ะย่ะย่�ว • ก�รู้ดำ�เนินโครู้งก�รู้สะสมหุ�นสำ�หรัู้บพีนักง�น 
(Employee Joint Investment Program: EJIP) 
รู้ะย่ะที� 3 ปี 2560-2565

• โครู้งก�รู้เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมก่อน
และหลังเกษีัย่ณ์อ�ยุ่พีนักง�น

• กิจักรู้รู้ม Childcare Facilities
or Contributions  

• ก�รู้พัีฒน�ขี้ดคว�มส�ม�รู้ถและ
คว�มก��วหน��และคว�มมั�นใจั

• ก�รู้เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมและพัีฒน�ผ้�นำ�

• ก�รู้อบรู้มให�คว�มรู้้� ทักษัะที�เหม�ะสม
และตรู้งต�มคว�มสนใจั

• ก�รู้พัีฒน�ศักย่ภ�พีและรัู้กษั�พีนักง�น
ที�มีศักย่ภ�พีและเป็นคนดีอย่่�งต่อเนื�อง อ�ทิ 
โครู้งก�รู้ปรัู้บปรุู้งรู้ะบบคว�มก��วหน��ในส�ย่อ�ชีพี 
โปรู้แกรู้ม Development Program for Food 
and Beverage Strategy โครู้งก�รู้ CP ALL 
Young Challenger สำ�หรัู้บพีนักง�นรุู่้นใหม่ 
ก�รู้พัีฒน�พีนักง�นกลุ่มที�มีศักย่ภ�พีส้ง

• ก�รู้ปรัู้บปรุู้งรู้ะบบก�รู้บริู้ห�รู้ผลก�รู้ปฏิิบัติง�น  
(ALL Perform)

• ก�รู้ส่งเสริู้มสุข้ภ�พีและ
ก�รู้จััดก�รู้คว�มเครีู้ย่ด
อันเนื�องม�จั�กก�รู้ทำ�ง�น

• ก�รู้ให�คำ�ปรึู้กษั�และดำ�เนินโครู้งก�รู้ 
ส่งเสริู้มสุข้ภ�พีและปฏิิบัติธรู้รู้ม

• กิจักรู้รู้ม Flexible Time

• โครู้งก�รู้ลดคว�มเสี�ย่งด��นก�รู้ย่ศ�สตร์ู้ 
และก�รู้จััดก�รู้คว�มเครีู้ย่ด

• ก�รู้นำ�หลักสิทธิมนุษัย่ชนใช�เป็น
แนวปฏิิบัติต่อพีนักง�น

• ก�รู้มีสภ�พีแวดล�อมในก�รู้ทำ�ง�นที�ดี • ก�รู้พัีฒน�รู้ะบบก�รู้จััดก�รู้คว�มปลอดภัย่ 
อ�ชีวอน�มัย่ และสภ�พีแวดล�อมในก�รู้ทำ�ง�น  
รู้วมถึง โครู้งก�รู้วัฒนธรู้รู้มคว�มปลอดภัย่และ 
โครู้งก�รู้พีฤติกรู้รู้มคว�มปลอดภัย่

• ก�รู้ส่งเสริู้มให�สถ�นปรู้ะกอบก�รู้ดำ�เนินง�น 
ต�มม�ตรู้ฐ�นแรู้งง�น พีรู้�อมทั�งผลักดัน 
ก�รู้ดำ�เนินง�นต�มแนวปฏิิบัติด��นแรู้งง�นที�ดี
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องค์ักิรพัฒนาเอกิชน และผู้นำาท์างคัวามีคิัดิ์ 

สุ้�อมีวลชน และบล็อกิเกิอร์ 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• รัู้บฟื้งัและแลกเปลี�ย่นมุมมองผ่�นเวที
  ก�รู้ทำ�ง�นรู่้วมกัน และก�รู้มีส่วนรู่้วมอื�น ๆ

• สนับสนุนกิจักรู้รู้ม/โครู้งก�รู้ ข้ององค์กรู้ 
  ในปรู้ะเด็นที�สอดคล�องต�มกรู้อบก�รู้แบ่งปัน
  และสรู้��งสรู้รู้ค์โอก�ส  

• ก�รู้สรู้��งคว�มสัมพัีนธ์ที�ดีกับชุมชน • ก�รู้รัู้บฟื้งัคว�มคิดเห็น และปัญห�ข้องชุมชน 
พีรู้�อมทั�งมอบโอก�สท�งอ�ชีพีให�กับชุมชน 

• ก�รู้สรู้��งและนำ�สิ�งที�สังคมมีอย่้่แล�ว   
ม�พัีฒน� ส�ม�รู้ถสรู้��งปรู้ะโย่ชน์รู่้วมกัน
ตลอดทั�งห่วงโซ่ีอุปท�น

• พัีฒน�โครู้งก�รู้ให�คว�มรู้้�เพืี�อพัีฒน�
ผลิตภัณ์ฑ์์ในชุมชน เพืี�อคว�มเป็นอย่้่ที�ดี
ข้องชุมชน และกลุ่มเกษัตรู้กรู้

• สื�อส�รู้และสรู้��งก�รู้เป็นส่วนหนึ�ง
ในชีวิตปรู้ะจัำ�วันข้องคนรุู่้นใหม่ 
เข้��ถึงคนรุู่้นใหม่ได�อย่่�งลึกซึี�ง

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• โครู้งก�รู้ส่งเสริู้มผ้�ผลิตสื�อปรู้ะจัำ�ป ี
  เช่น รู้�งวัล Thailand Best Blog Awards
  by CP ALL รู้�งวัลข่้�วดิจิัทัลย่อดเยี่�ย่มแห่งปี
  รู้�งวัลคนดีปรู้ะเทศไทย่ส�ข้�สื�อมวลชน
  ส่งเสริู้มคุณ์ธรู้รู้ม จัริู้ย่ธรู้รู้ม

• สนับสนุนและมีส่วนรู่้วมในกิจักรู้รู้มข้อง
  สื�อมวลชน เช่น ง�นครู้บรู้อบ กิจักรู้รู้ม CSR

• ก�รู้ให�สัมภ�ษัณ์์ ก�รู้ให�ข้�อม้ลกับสื�อมวลชน

• โครู้งก�รู้ Co Project With Media เช่น
  รู่้วมกับสื�อมวลชนช่วย่เหลือชุมชนและ
  สังคมในช่วงเวล�ที�เกิดอุทกภัย่ในพืี�นที�ต่�งๆ
  โครู้งก�รู้นำ�คณ์ะสื�อมวลชนรู่้วมกิจักรู้รู้ม
  จิัตส�ธ�รู้ณ์ะ อบรู้มธรู้รู้มะกับสื�อมวลชน

• ก�รู้รัู้บรู้้�ผ่�นท�งโซีเชีย่ลมีเดีย่

• ก�รู้สัมภ�ษัณ์์เชิงลึก และก�รู้สนทน�กลุ่ม

• ก�รู้สรู้��งคว�มเข้��ใจัและลดข้�อขั้ดแย่�งกับ
พืี�นที�ชุมชน ผ่�นโซีเชีย่ลมีเดีย่ เพืี�อก�รู้
เปิดเผย่ข้�อม้ลข่้�วส�รู้อย่่�งถ้กต�อง

• ก�รู้สื�อส�รู้ผ่�นท�งโซีเชีย่ลมีเดีย่ ให�ข้�อม้ล
ที�ถ้กต�อง ผ่�นช่องท�งออนไลน์ข้ององค์กรู้
และพีนักง�น

• คุณ์ภ�พีข้องผลิตภัณ์ฑ์์ • ก�รู้จััดตั�งเกณ์ฑ์์สินค��เพืี�อสุข้ภ�พี 
และก�รู้พัีฒน�สินค��เพืี�อสุข้ภ�พี

• นวัตกรู้รู้มเพืี�ออำ�นวย่คว�มสะดวก
ในก�รู้ชำ�รู้ะสินค��

• ก�รู้พัีฒน�ส่้ก�รู้ค��ออนไลน์ โดย่มีรู้ะบบข้นส่ง
ที�หล�กหล�ย่ ช่องท�งก�รู้ชำ�รู้ะเงินที�หล�กหล�ย่ 
และก�รู้เข้��ถึงสินค��สำ�หรัู้บผ้�บริู้โภคที�ง่�ย่ยิ่�งขึ้�น

• ก�รู้สรู้��งและพัีฒน�
ภ�พีลักษัณ์์ที�ดีม�ส่้องค์กรู้

• ก�รู้สื�อส�รู้ผ่�นท�งโซีเชีย่ลมีเดีย่ และก�รู้สรู้��ง
คว�มสัมพัีนธ์ที�ดีกับผ้�มีส่วนได�เสีย่ทุกกลุ่ม

• ก�รู้ปรัู้บปรุู้งรู้ะบบก�รู้ทำ�ง�นข้ององค์กรู้ • ก�รู้ปรัู้บเปลี�ย่นวัฒนธรู้รู้มองค์กรู้ 

• ก�รู้ใช�เทคโนโลยี่ดิจิัทัลปรัู้บปรุู้งกรู้ะบวนก�รู้ทำ�ง�น 
เช่น O2O IT Platform , AI

• บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์เพืี�อสิ�งแวดล�อม • ก�รู้ปรู้ะก�ศใช�นโย่บ�ย่ด��นบรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์ 
ซึี�งครู้อบคลุมตั�งแต่ก�รู้พิีจั�รู้ณ์�ขั้�นตอน
ก�รู้ออกแบบ และก�รู้เลือกใช�บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์
พีรู้�อมคำ�นึงถึงทุกกรู้ะบวนก�รู้ในวงจัรู้ชีวิต
ข้องผลิตภัณ์ฑ์์ (Product Life Cycle) 
ภ�ย่ใต�กลยุ่ทธ์ “บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์เพืี�อสิ�งแวดล�อม 
(Green Packaging)”
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ภาคัรัฐ

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• ก�รู้สนับสนุนโครู้งก�รู้คว�มรู่้วมมือ
  และคว�มช่วย่เหลือต่�ง ๆ จัำ�นวน 77 ครัู้�ง
  กับกรู้มก�รู้ค��ภ�ย่ใน องค์ก�รู้อ�ห�รู้และย่�
  (อย่.) สำ�นักอน�มัย่ สำ�นักสิ�งแวดล�อม 
  และสำ�นักง�นเข้ต 50 เข้ตในพืี�นที�
  กรุู้งเทพีมห�นครู้

• ก�รู้รู่้วมแสดงคว�มคิดเห็น และสรู้��ง
  สัมพัีนธภ�พีที�ดีกับหน่วย่ง�นภ�ครัู้ฐ
  อย่่�งเปิดเผย่ จัำ�นวน 34 ครัู้�ง

• ก�รู้ติดต่อปรู้ะส�นง�นข้อรัู้บบริู้ก�รู้
  ภ�ครัู้ฐ และก�รู้รัู้บก�รู้ตรู้วจัเยี่�ย่มกิจัก�รู้

• ก�รู้มีส่วนรู่้วมในก�รู้พัีฒน�และ
  ใช�ปรู้ะโย่ชน์จั�กข้ย่ะพีล�สติก รู่้วมกับ
  คณ์ะกรู้รู้มก�รู้สิ�งแวดล�อมแห่งช�ติ 
  ผ่�นโครู้งก�รู้ “รู้ะบบเศรู้ษัฐกิจัหมุนเวีย่น 
  (Circular Economy)”  

• ก�รู้ปฏิิบัติต�มกฎหม�ย่ และรู้ะเบีย่บปฏิิบัติ
ที�เกี�ย่วข้�องอย่่�งเครู่้งครัู้ด

• ศึกษั� สรู้��งคว�มเข้��ใจั เกี�ย่วกับกฎหม�ย่
และรู้ะเบีย่บปฏิิบัติที�มีคว�มจัำ�เพี�ะกับพืี�นที�หรืู้อ
กฎหม�ย่ท�องถิ�น พีรู้�อมทั�งนำ�ม�ปรู้ะยุ่กต์ใช�
ให�มีคว�มสอดคล�องกับก�รู้ปรู้ะกอบธุรู้กิจั

• ปฏิิบัติต�มกฎหม�ย่หรืู้อรู้ะเบีย่บปฏิิบัติที�เกี�ย่วข้�อง 

• ก�รู้เป็นตัวอย่่�งแก่ภ�คธุรู้กิจัในก�รู้
แสดงออกถึงคว�มรัู้บผิดชอบต่อสังคม
และสิ�งแวดล�อม 

• นำ�เสนอมุมมองผ่�นสม�คม 
ก�รู้รู้วมกลุ่มท�งก�รู้ค��ต่�ง ๆ

• สนับสนุนก�รู้ตรู้วจัปรู้ะเมินเบื�องต�นข้องภ�ครัู้ฐ
และภ�คส่วนที�เกี�ย่วข้�องกับกลุ่มก�รู้พัีฒน�
คว�มยั่�งยื่น

• ก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัที�เป็นธรู้รู้มกับค่้ค�� • กำ�หนดนโย่บ�ย่ก�รู้ทำ�รู้�ย่ก�รู้รู้ะหว่�งกัน และป้อง
กันคว�มขั้ดแย่�งท�งผลปรู้ะโย่ชน์อย่่�งชัดเจัน

บริษััท์เข้็าร่วมีเป็นพันธิมิีตรกัิบทุ์กิภาคัสุ่วน เพ้�อให้สุามีารถท์ราบแนวโน้มีคัวามีต้องกิาร และร่วมีให้คัวามีเห็น
พร้อมีทั์�งคัำาปรึกิษัา โดิ์ยสุนับสุนุนงบประมีาณรวมีถึงสุนับสุนุนให้ผู้ท์รงคุัณวุฒิข็องบริษััท์ได้ิ์เข้็าไปช่วยในสุมีาคัมีต่าง ๆ ดัิ์งนี�

ลำาดิ์ับ สุมีาคัมี งบประมีาณปี 2562 (บาท์)

1 หอกิารคั้าไท์ย และสุภาหอกิารคั้าแห่งประเท์ศัไท์ย 2,301,639

2 องคั์กิารสุหประชาชาติ 607,860

3 สุภาอุตสุาหกิรรมีแห่งประเท์ศัไท์ย 388,815
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1

2

เข้าร้่วมี่เป็็นคณะทั้ำางานดั้านการ้พัฒนา และใชุ้ป็ร้ะโยชุน์จำากขยะพลาสิติก “ โคร้งการ้ Circular Economy” ภายใต ้
คณะอนุกร้ร้มี่การ้การ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ขยะพลาสิติก คณะกร้ร้มี่การ้สิิ�งแวดัล้อมี่แห่งชุาติ กร้ะทั้ร้วงทั้ร้ัพยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติ 
และสิิ�งแวดัล้อมี่ (ทั้สิ.) โดัยมี่่บทั้บาทั้ในการ้ร้่วมี่เสินอข้อคิดัเห็นป็ร้ับแก้ (ร้่าง) Roadmap การ้จำัดัการ้ขยะพลาสิติก 
พ.ศ. 2561-2573 ของป็ร้ะเทั้ศ และร้่วมี่กำาหนดัแผนขับเคล่�อน “เศร้ษฐกิจำหมีุ่นเว่ยน (Circular Economy)”  
การ้จำัดัการ้ของเสิ่ยจำากการ้ผลิตและบร้ิโภค เข้าสิู่กร้ะบวนการ้ผลิตใหมี่่ หร้่อนำามี่าใชุ้ซื้ำ�า เพ่�อแก้ป็ัญหา และบร้ิหาร้ 
จำัดัการ้ขยะพลาสิติกของป็ร้ะเทั้ศไทั้ยให้ไดั้ผลอย่างจำร้ิงจำัง   

นอกจำากน่�  บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) ได้ัม่ี่ส่ิวนร่้วมี่และสินับสินุน 
การ้ดัำาเนินการ้ตามี่แผนงานพลาสิติกแห่งชุาติต่อสิมี่าคมี่ผู้ค้าป็ล่กไทั้ยในการ้ขับเคล่�อนนโยบาย กลไกทั้างเศร้ษฐกิจำ 
เพ่�อลดัต้นทัุ้นพลาสิติกทั้างเล่อกซื้ึ�งเป็็นการ้ป็ร้ะยุกต์ใชุ้การ้ป็ร้ะหยัดัจำากขนาดับนพลาสิติกชุ่วภาพ (Bio-based plastic)  
ให้นโยบายดัังกล่าวป็ฏิิบัติไดั้จำร้ิง สิ่งผลกร้ะทั้บทั้างบวกมี่ากขึ�น บร้ิษัทั้สินับสินุนให้ผู้ทั้ร้งคุณวุฒิของบร้ิษัทั้เข้าร้่วมี่ 
เป็็นคณะกร้ร้มี่การ้ของหอการ้ค้าไทั้ยและสิภาหอการ้ค้าแห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ย เพ่�อให้สิามี่าร้ถึทั้ร้าบแนวโน้มี่ความี่ต้องการ้  
และร้่วมี่ให้ความี่เห็นพร้้อมี่ทั้ั �งคำาป็ร้ึกษา สินับสินุนการ้ทั้ำางานร้่วมี่กันร้ะหว่างผู ้ป็ร้ะกอบการ้ธิุร้กิจำค้าป็ล่ก และ 
หน่วยงานภาคร้ัฐ เพ่�อสินับสินุนการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำค้าป็ล่กในไทั้ย

เจ้ีาข็องสุถานที์�ให้เช่า 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• ก�รู้สำ�รู้วจัคว�มผ้กพัีนปีละครัู้�ง

• ช่องท�งก�รู้สื�อส�รู้ และรัู้บเรืู้�องรู้�องเรีู้ย่น เช่น
   - ก�รู้ให�ข้�อม้ลและรัู้บเรืู้�องรู้�องเรีู้ย่น 
      ผ่�น Call Center
  -  ก�รู้ปรู้ะช�สัมพัีนธ์ข่้�วส�รู้ผ่�นท�ง SMS

• ก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัรู่้วมกันอย่่�งต่อเนื�อง
ต�มหลักธรู้รู้ม�ภิบ�ล 

• มีรู้ะบบด้แล ติดต�ม และแก�ปัญห�ข้�อรู้�องเรีู้ย่น 

• ก�รู้ปรู้ะช�สัมพัีนธ์และ
ชี�แจังข่้�วส�รู้นโย่บ�ย่บริู้ษััท

• เยี่�ย่มเยื่อนเพืี�อสรู้��งคว�มสัมพัีนธ์
กับเจั��ข้องสถ�นที�ให�เช่�อย่่�งน�อย่ไตรู้ม�สละครัู้�ง

• มีกิจักรู้รู้มเพืี�อให�เจั��ข้องสถ�นที�ให�เช่�
เกิดคว�มภ�คภ้มิใจั และมีส่วนรู่้วม
ในคว�มสำ�เร็ู้จัไปกับบริู้ษััท
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สุโตร์พาร์ท์เนอร์ 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• ก�รู้สำ�รู้วจัคว�มผ้กพัีนปีละครัู้�ง

• ช่องท�งก�รู้สื�อส�รู้และรัู้บเรืู้�องรู้�องเรีู้ย่น เช่น 
     - ก�รู้ให�ข้�อม้ล และรัู้บเรืู้�องรู้�องเรีู้ย่นผ่�น     
       Call Center
     - ก�รู้สำ�รู้วจัคว�มพึีงพีอใจัผ่�นเว็บไซีต์
       รู้�ย่ไตรู้ม�ส

• ว�รู้ส�รู้ และสิ�งพิีมพ์ีรู้�ย่เดือน

• ก�รู้ปรู้ะชุม สัมมน� และกิจักรู้รู้ม

• ง�นปรู้ะก�ศนโย่บ�ย่และทิศท�ง
  ข้องบริู้ษััทสโตร์ู้พี�ร์ู้ทเนอร์ู้

• ก�รู้ปฏิิบัติที�เป็นธรู้รู้มต�มหลัก
ธรู้รู้ม�ภิบ�ล และจัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจั

• ก�รู้สื�อส�รู้แนวท�งและหลักปฏิิบัติท�ง
ด��นธรู้รู้ม�ภิบ�ล และจัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจั

• ก�รู้ส่งเสริู้มคว�มส�ม�รู้ถในก�รู้แข่้งขั้น
และก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้ธุรู้กิจั

• ก�รู้ส่งเสริู้ม ด้แล ฝึึกอบรู้มผ้�ปรู้ะกอบธุรู้กิจั 
เพืี�อเพิี�มคว�มส�ม�รู้ถในก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้

• ก�รู้บริู้ห�รู้จััดก�รู้ต�นทุนสินค��และก�รู้ดำ�เนินก�รู้

• ก�รู้พัีฒน�คว�มหล�กหล�ย่ข้องสินค��
ให�ตรู้งกับคว�มต�องก�รู้ข้องตล�ด

• ก�รู้ปรู้ะช�สัมพัีนธ์ ชี�แจังข่้�วส�รู้ 
และนโย่บ�ย่ข้องบริู้ษััท

• ก�รู้แบ่งปันส�รู้สนเทศ และข้�อม้ล
ข่้�วปรู้ะช�สัมพัีนธ์ที�เกี�ย่วข้�องกับตล�ด

• คว�มมั�นคงท�งธุรู้กิจั ข้ย่�ย่ธุรู้กิจัและ
ดำ�เนินธุรู้กิจัรู่้วมกันอย่่�งต่อเนื�อง

• ก�รู้สนับสนุนสโตร์ู้พี�ร์ู้ทเนอร์ู้ให�มี       
ผ้�สืบทอดท�งธุรู้กิจั เพืี�อคว�มยั่�งยื่น
ในก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัรู่้วมกัน

ผู้ถ้อหุ้น และนักิลงทุ์น 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

 • บรู้รู้ย่�ย่สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นต่อ
   นักวิเครู้�ะห์ (Analysis Meeting) 
   ทุกไตรู้ม�ส

 • ปรู้ะชุมส�มัญผ้�ถือหุ�นปรู้ะจัำ�ปี

 • งบก�รู้เงิน

 • แบบแสดงรู้�ย่ก�รู้ข้�อม้ลปรู้ะจัำ�ป ี(แบบ 56-1)

 • รู้�ย่ง�นปรู้ะจัำ�ปี

 • รู้�ย่ง�นก�รู้พัีฒน�อย่่�งยั่�งยื่น

 • หนังสือชี�ชวน เอกส�รู้ สื�อส�รู้สนเทศ

 • สื�อส�รู้ข้�อม้ลผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ เช่น
   เว็บไซีต์ โทรู้ศัพีท์ อีเมล โทรู้ส�รู้ และจัดหม�ย่

 • กิจักรู้รู้มโรู้ดโชว์ทั�งในปรู้ะเทศ และต่�งปรู้ะเทศ

 • ก�รู้ลงพืี�นที�เยี่�ย่มชมรู้��นค��    
   โรู้งง�นและคลังสินค��ข้องบริู้ษััท

 • ก�รู้ปรู้ะเมินโดย่หน่วย่ง�นอิสรู้ะจั�กภ�ย่นอก
   เพืี�อแสดงว่�บริู้ษััทเป็นหลักทรัู้พีย์่ที�มีคุณ์ภ�พี
   มีคุณ์ค่�และมีคว�มยั่�งยื่นทั�งในรู้ะดับช�ติ
   และรู้ะดับโลก เช่น IOD, สถ�บันส่งเสริู้ม
   ผ้�ลงทุนไทย่, SET, DJSI, FTSE Russell

• ผลก�รู้ดำ�เนินง�น และก�รู้เติบโตข้องธุรู้กิจั • บริู้ห�รู้จััดก�รู้ธุรู้กิจัให�เติบโต 
ลดคว�มเสี�ย่ง และเพิี�มคว�มโปรู่้งใส

• ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ที�ดี • กำ�หนดนโย่บ�ย่ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้และ
ก�รู้ปฏิิบัติต�มนโย่บ�ย่อย่่�งเครู่้งครัู้ด

• ก�รู้ให�คว�มเท่�เทีย่มข้องผ้�ถือหุ�น และ
รัู้กษั�ผลปรู้ะโย่ชน์ข้องผ้�ถือหุ�นและนักลงทุน

• คว�มโปรู่้งใสในก�รู้ดำ�เนินง�น ก�รู้เปิดเผย่
ข้�อม้ลภ�พีลักษัณ์์ และก�รู้ย่อมรัู้บจั�กสังคม

• รัู้บฟื้งัคว�มคิดเห็นจั�กผ้�ถือหุ�น และนักลงทุน
เพืี�อนำ�ม�ปรู้ะกอบก�รู้พิีจั�รู้ณ์�ในก�รู้กำ�หนด
กลยุ่ทธ์และแนวท�งก�รู้ดำ�เนินง�นข้องบริู้ษััท

• กำ�หนดนโย่บ�ย่ก�รู้ทำ�รู้�ย่ก�รู้รู้ะหว่�งกัน และ
ป้องกันคว�มขั้ดแย่�งท�งผลปรู้ะโย่ชน์อย่่�งชัดเจัน

• ผลกรู้ะทบต่อเศรู้ษัฐกิจัชุมชน • ก�รู้ดำ�เนินง�นด��นส่งเสริู้มก�รู้สรู้��งอ�ชีพี 
สรู้��งรู้�ย่ได�ให�กับชุมชนท�องถิ�นผ่�นก�รู้สนับสนุน
ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่ในชุมชน

• ได�รัู้บก�รู้ปรู้ะเมินก�รู้กำ�กับด้แลในรู้ะดับดีเลิศ
โดย่ IOD และสถ�บันส่งเสริู้มผ้�ลงทุนไทย่

• ย่กรู้ะดับและเพิี�มปรู้ะสิทธิภ�พีก�รู้ดำ�เนินง�น
ต�มหลักธรู้รู้ม�ภิบ�ล

• ได�รัู้บคัดเลือกเป็นสม�ชิกชั�นนำ�ข้องปรู้ะเทศ
และข้องโลก เช่น รู้�ย่ชื�อหุ�นยั่�งยื่น, DJSI,
FTSE4Good Index

• ปรัู้บปรุู้งแก�ไข้กฎบัตรู้ นโย่บ�ย่แนวปฏิิบัติต่�ง ๆ  
ที�เกี�ย่วข้�องกับก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ 
ก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชัน คว�มยั่�งยื่น 
สิ�งแวดล�อม และสังคมให�สอดคล�อง
กับม�ตรู้ฐ�นส�กล
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เจ้ีาหนี� 

รูปแบบกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบ
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างคัวามีคัาดิ์หวังข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

ตัวอย่างแนวท์างกิารตอบสุนอง
ข็องบริษััท์

• ก�รู้ปรู้ะชุม ห�รืู้อรู่้วมเมื�อได�รัู้บ
  ก�รู้รู้�องข้อ

• สิ�งพิีมพ์ี จัดหม�ย่ สื�อส�รู้สนเทศ

• ก�รู้ปฏิิบัติต�มสัญญ�และเงื�อนไข้
ที�เกี�ย่วข้�องต่อเจั��หนี�โดย่เครู่้งครัู้ด

• ก�รู้ปฏิิบัติต�มสัญญ� และเงื�อนไข้ข้องสัญญ� 
เบื�องต�น หน่วย่ง�นต�นสังกัดรัู้บผิดชอบด้แล 
บริู้ห�รู้จััดก�รู้ ให�เป็นไปต�มเงื�อนไข้สัญญ� 
ห�กมีปรู้ะเด็นที�อ�จัทำ�ให�เกิดคว�มเสี�ย่งเกิดขึ้�น 
ซึี�งจัะส่งผลกรู้ะทบต่อภ�พีรู้วมข้องบริู้ษััท
โดย่มีฝ่ึ�ย่กฎหม�ย่หรืู้อที�ปรึู้กษั�ด��นกฎหม�ย่
ข้องบริู้ษััทที�ส�ม�รู้ถช่วย่กำ�กับด้แล

• ในกรู้ณี์ที�มีปรู้ะเด็นไม่เป็นไปต�มที�ตกลงกันไว�
รู้ะหว่�งบริู้ษััทกับเจั��หนี� (ค่้ค��) บริู้ษััทได�ดำ�เนิน
ก�รู้เชิญปรู้ะชุมเพืี�อให�เจั��หนี�ได�แสดงคว�มคิดเห็น 
และปรู้ะสบก�รู้ณ์์ที�ผ่�นม� เพืี�อห�แนวท�ง 
ในก�รู้แก�ไข้ปัญห�รู่้วมกัน

• ห�กมีก�รู้เปลี�ย่นแปลงนโย่บ�ย่ข้องบริู้ษััท 
จัะมอบหม�ย่ให�หน่วย่ง�นที�เกี�ย่วข้�องโดย่ตรู้ง 
ดำ�เนินก�รู้ส่งจัดหม�ย่หรืู้อบันทึก
เพืี�อสรู้��งคว�มเข้��ใจัต่อเจั��หนี�ในก�รู้ปฏิิบัติ
ต�มนโย่บ�ย่ข้องบริู้ษััท

• ก�รู้ชำ�รู้ะหนี�ตรู้งต�มกำ�หนด • ในก�รู้ชำ�รู้ะเงินให�แก่เจั��หนี� ผ่�นท�ง
บัญชีจ่ั�ย่ชำ�รู้ะต�มงวดหรืู้อต�มเครู้ดิตเทอม
ควรู้เป็นไปต�มเงื�อนไข้ ยึ่ดหลัก
คว�มถ้กต�อง โปรู่้งใส ตรู้งเวล� 
ห�กมีกรู้ณี์ที�ไม่เป็นไปต�มเงื�อนไข้
จัะมีก�รู้ชี�แจังต่อหน่วย่ง�นต�นสังกัด 
เพืี�อสื�อส�รู้กับเจั��หนี�โดย่ตรู้ง

•

•

ก�รู้รู้�ย่ง�นสถ�นะท�งก�รู้เงิน
อย่่�งถ้กต�อง โปรู่้งใส และตรู้วจัสอบได�

ก�รู้รู้�ย่ง�นงบก�รู้เปลี�ย่นแปลงฐ�นะก�รู้เงิน
ข้องบริู้ษััท ถ้กต�อง ครู้บถ�วนโปรู่้งใส และ
ผ่�นก�รู้ตรู้วจัสอบจั�กผ้�สอบบัญชีรัู้บอนุญ�ต

• ก�รู้รู้�ย่ง�นสถ�นะท�งก�รู้เงินข้องบริู้ษััท
ในส่วนข้องเจั��หนี� โดย่ท�งบัญชีจัะมีก�รู้สอบ
ทวนเจั��หนี�ที�เกินกำ�หนดชำ�รู้ะทุกเดือน 
พีรู้�อมส�เหตุที�เกิดขึ้�น และส่งหนังสือยื่นยั่น
ย่อดเจั��หนี�ในรู้ะหว่�งปี ซึี�งมีก�รู้กรู้ะทบ
ย่อดรู้�ย่ก�รู้ที�แตกต่�งกันปรู้ะส�นง�น
แจั�งเจั��หนี�ให�ทรู้�บ และมีก�รู้เคลีย่ร์ู้
ย่อดรู้ะหว่�งกัน พีรู้�อมทั�งเปิดเผย่ผล 
ก�รู้ดำ�เนินง�นทุกไตรู้ม�ส
ผ่�นรู้�ย่ง�นปรู้ะจัำ�ปี นอกจั�กนี� 
ก�รู้ตรู้วจัสอบรู้�ย่ก�รู้เจั��หน��ที�คงค��ง
จั�กผ้�สอบบัญชี และมีก�รู้เปิดเผย่ข้�อม้ล
ในรู้�ย่ง�นข้องผ้�สอบบัญชี
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ผ้�นำ�และพีนักง�นข้องบริู้ษััท ผ่�นก�รู้อบรู้มพัีฒน�คว�มรู้้�
และคว�มเข้��ใจัด��นคว�มยั่�งยื่นครู้บ

ภ�ย่ในปี 2563100รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

ผสมส่วนเหมือน ผส�นส่วนต่�ง 
สรู้��งคนดีและเก่ง ผนึกพีลังเป็นหนึ�งเดีย่ว

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

รู้�อย่ละ

100

รู้�อย่ละ

100

รู้�อย่ละ

32

ข้อง ผ้�บริู้ห�รู้และพีนักง�น 
ส�ย่สำ�นักง�น ผ่�นก�รู้เรีู้ย่นรู้้� 
และวัดปรู้ะเมิน “Digital 
Mindset” 

ข้องพีนักง�นกลุ่มที�มีศักย่ภ�พีส้ง
ยั่งคงทำ�ง�นอย่้่กับองค์กรู้

ข้องพีนักง�นกลุ่มที�มีศักย่ภ�พีส้ง 
ถ้กกำ�หนดให�เป็นผ้�สืบทอดตำ�แหน่ง

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

SDG4 ได้ิ์รับกิารศึักิษัาที์�มีีคุัณภาพ
 4.4 เพิื่�มจำานวนวัยรุ่นแลุ่ะผู้่้ใหญ่ 
  ให้มีทักษะทางด้านเทคนิค 
  แลุ่ะวิช้าชี้พื่เพืื่�อการจ้างงาน 
  ที�มีคุณิค่า

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัา
  และกิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.2 บรรลุุ่ผู้ลิุ่ต่ภิาพื่ระดับส่งขึ�น 
  ทางเศรษฐกิจผู่้าน 
  ความหลุ่ากหลุ่าย  
  การพัื่ฒนาเทคโนโลุ่ยี  
  แลุ่ะนวัต่กรรม

 8.5 ส่งเสริมการจ้างงานแลุ่ะ 
  จ่ายค่าต่อบแทนที�เป็นธรรม 
  สำาหรับงานที�มีค่าอย่าง 
  เท่าเทียมกัน

จํานวนผู้นําและพนักงานผ่านการอบรมพั นาความรู้ ความเข้าใจ
ด้านความย่ังยืน (ร้อยละสะสม)

2560

2561

2562

33

52

100

2561

2562

14.3

14.2

2561

2562

8,274

8,206

เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (เท่า) ค่าใช้จ่ายสําหรับการฝึกอบรม (บาท คน)

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเ ล่ีย
จําแนกตามเพ

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเ ล่ีย
จําแนกตามระดับ

เพ ชาย เพ หญิง

20.51
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

23.84
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

69.41

18.72

46.07

45.14

70.81

22.75

46.25

45.42

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับต้น

เจ้าหน้าท่ี

เพ ชาย เพ หญิง
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คัวามีท้์าท์าย

การ้เป็ล่�ยนแป็ลงทั้างเทั้คโนโลย่เข้ามี่ามี่่บทั้บาทั้ต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ในป็ัจำจำุบัน 
ส่ิงผลให้เกิดัปั็จำจัำยท่ั้�ม่ี่อิทั้ธิิพลต่อการ้แข่งขันทั้างธุิร้กิจำมี่ากยิ�งขึ�น เชุ่น การ้ใชุ้เทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ล 
แทั้นการ้ใชุ้ทั้ร้ัพยากร้มี่นุษย์เพ่ �อบร้ิการ้และตอบสินองความี่ต้องการ้ของผู้บร้ิโภค  
ซึื้�งส่ิงผลโดัยตร้งต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำท่ั้�ต้องอาศัยทั้รั้พยากร้มี่นุษย์เป็็นหลัก บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ 
จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) จึำงกำาหนดักร้อบยุทั้ธิศาสิตร์้ในการ้พัฒนาศักยภาพ 
และยกร้ะดัับบุคลากร้ผ่านการ้พัฒนาทั้ักษะความี่เข้าใจำและการ้ใชุ้เทั้คโนโลย่ โดัยเป็็น 
เป็้าหมี่ายสิูงสิุดัของการ้พัฒนาศักยภาพและยกร้ะดัับบุคลากร้ให้สิามี่าร้ถึเติบโตไป็ 
พร้้อมี่กับองค์กร้ได้ัอย่างยั�งย่น

คว�มคืบหน��ปี 2562

ก�รู้พัีฒน�ผ้�นำ� โปรู้แกรู้ม  
“ Next Digital Leader” 

ก�รู้เรีู้ย่นรู้้�และปรู้ะเมินผล
หลักส้ตรู้ “ Digital Mindset” 
ผ่�นรู้ะบบออนไลน์ ให�กับผ้�บริู้ห�รู้
และพีนักง�นส�ย่สำ�นักง�น

ข้ย่�ย่ผลก�รู้อบรู้มหลักส้ตรู้  
“ก�รู้พัีฒน�องค์กรู้เพืี�อคว�มยั่�งยื่น” 
ไปยั่งผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับต�น

พัีฒน�กรู้ะบวนก�รู้คัดเลือกและ
พัีฒน�พีนักง�นกลุ่มที�มีศักย่ภ�พีส้ง 
(Talent Management) 
เพืี�อพีรู้�อมที�จัะเป็นผ้�สืบทอดตำ�แหน่ง
ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้งในอน�คต 
(Succession Planning)

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้พัีฒน�ผ้�นำ�และทรัู้พีย่�กรู้บุคคล

จํานวนผู้นําและพนักงานผ่านการอบรมพั นาความรู้ ความเข้าใจ
ด้านความย่ังยืน (ร้อยละสะสม)

2560

2561

2562

33

52

100

2561

2562

14.3

14.2

2561

2562

8,274

8,206

เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (เท่า) ค่าใช้จ่ายสําหรับการฝึกอบรม (บาท คน)

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเ ล่ีย
จําแนกตามเพ

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเ ล่ีย
จําแนกตามระดับ

เพ ชาย เพ หญิง

20.51
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

23.84
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

69.41

18.72

46.07

45.14

70.81

22.75

46.25

45.42

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับต้น

เจ้าหน้าท่ี

เพ ชาย เพ หญิง
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แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงคุณค่าของบุคลากร้ท่ั้�เป็ร่้ยบเสิม่ี่อนเป็็นกำาลังสิำาคัญ 
ในการ้ขับเคล่�อนความี่สิำาเร้็จำขององค์กร้เพ่�อบร้ร้ลุเป็้าหมี่ายเติบโต 
อย่างยั�งย่น บร้ิษัทั้จำึงมีุ่่งพัฒนาการ้ยกร้ะดัับทั้ักษะและศักยภาพ 
ของบุคลากร้ทุั้กร้ะดัับให้คร้อบคลุมี่ และเชุ่�อมี่โยงกับเป้็าหมี่ายทั้าง 
ธุิร้กิจำ โดัยเริ้�มี่ตั�งแต่การ้สิร้้างความี่สิำาคัญกับขั�นตอนการ้รั้บเข้าทั้ำางาน 
การ้พัฒนาและรั้กษาบุคลากร้ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพ ร้วมี่ถึึงการ้ดูัแลและมี่อบ 
โอกาสิให้กับบุคลากร้เกษ่ยณอายุ ส่ิงต่อคุณค่าให้กับองค์กร้ 

ทัั้�งน่�เพ่�อเพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึและทัั้กษะในการ้ทั้ำางานปั็จำจุำบัน และ 
ในอนาคตได้ัอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ ร้วมี่ถึึงสิร้้างโอกาสิ และมี่อบความี่ 
ก้าวหน้าในอนาคตให้กับบุคลากร้ในทุั้กชุ่วงการ้ทั้ำางาน นอกจำากน่� บริ้ษัทั้ 
มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่นโยบายดั้านการ้ป็ฏิิบัติต่อแร้งงานและนำามี่าป็ร้ะยุกต์ใชุ้ 
ในองค์กร้ ภายใต้กร้อบแนวคิดั และร้ะบบในการ้พัฒนาบุคลากร้ ดัังน่� 

กรอบแนวคิดในการพั นาบุคลากรของ พีี ออลล์

 สร้างการเรียนรู้อย่าง
  ย่ังยืน มุ่งสู่องค์กรแห่ง
  การเรียนรู้ สร้างคนดี
  คนเก่ง (คนยุค )

 พั นาความสามาร   
  สําหรับผู้นําในอนาคต

ความท้าทาย

 พั นาคนให้สอดคล้อง
  สู่ยุคดิจิทัล

 ปรับระบบการเรียนรู้

 ประสบการณ์ในการเรียนรู้

 การรับรองคุณวุ ิวิชาชีพ

 คุณ าพของการอบรม

 การรับรองคุณวุ ิ
  วิชาชีพ

 กระบวนการเรียนรู้
  ท่ีมีประสิทธิ าพ

 ผลตอบแทนจากทุนมนุษย์
  ( u an Capital 
  eturn on n e t ent 
  C O )

การเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ความต้องการ ทางเลือก การประเมิน

 หลักสูตรการฝึกอบรม
 การจําลองการแก้ไข
  ส านการณ์
 การเรียนรู้ผ่านทางมือ ือ
 การเรียน การสอบผ่าน 
  ส่ืออิเลกทรอนิกส์
 การรับรองมาตร าน

ร้อยละ 10
การเรียนรู้แบบทางการ

 การให้คําปรึกษาจากผู้นํา
  ท่ีไว้ใจ (แนวทาง)
 การโค้ชโดยทีมผู้นํา 
  (ข้อมูลปอนกลับ)
 การเช่ือมโยงกับกลุ่ม
  เดียวกัน (สะท้อนกลับ)
 การเรียนรู้จาก
  ผู้เช่ียวชาญ 
  (ประกบ ติดตาม)

ร้อยละ 20
ปฏิสัมพันธ์

 การฝึกอบรมในงาน
 การมอบหมายงาน
  ท่ีท้าทาย
 การทํางานร่วมกัน
  แบบไร้รอยต่อ

ร้อยละ 70
ประสบการณ์

ส่วนท่ีมองเหน

ส่วนท่ีมองไม่เหน

 ความรู้
 ความสามาร
 พ ติกรรม

 การวัดระดับความสามาร
  ของพนักงาน
 ูนย์การประเมินผล
 ข้อสอบประมวลความรู้

 ทั นคติ
 ค่านิยม
 ลักษณะนิสัย

 แบบทดสอบ
 แบบประเมิน ักย าพ
  ผู้บริหาร
 แบบทดสอบบุคลิก าพ

เคร่ืองมือประเมิน

เคร่ืองมือประเมิน

 วิสัยทั น์
 พันธกิจ
 เปาหมาย

ผลดําเนินการท่ีเป็นเลิ

การพั นาสมรร นะ

เสริมสร้าง ักย าพ

 ความพร้อมบุคลากร

 การมีส่วนร่วม
  ของพนักงาน

T  ra or

PDCA

 นโยบายการบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคล
  ของเครือเจริญโ ค ัณ ์
 แผนกลยุทธ์การบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล
 ผลสํารวจความพึงพอใจ
  และความผูกพันของพนักงาน
 ผลสํารวจความพึงพอใจ
  และความผูกพันของลูกค้า

 T
  (การเติบโตในรายอาชีพ)
 erfor ance Gap
  ( S)
 uture Co petencie
 ndi idual Gap  ( )

 6 alue
 5 rinciple    alue  
  11 eader ip
 eader ip Co petencie
 Strategic Co petencie
 unctional Co petencie  
  ( ob  unctional 
  e cription)

 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 แผนท่ียุทธ าสตร์
 นโยบายการพั นา
  อย่างย่ังยืน

การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา

ทบทวน ออกแบบ ดําเนินการ
ประเมินผล

และ
ติดตามผล

การพั นาทรัพยากรมนุษย์
 การพั นา าวะผู้นํา
 การพั นาอาชีพ
 การพั นาการฝึกอบรม
 โครงการอาชีว ึกษาระบบทวิ าคี
 คุณ าพการให้บริการ
 อยู่บนพ้ืน านประสิทธิ าพ
 การพั นาด้านปญญาและจิตใจ
 การ ่ายทอดความรู้

การดําเนินการ
(กรอบ   2   1  )

   ประสบการณ์
2   ปฏิสัมพันธ์
1   การเรียนรู้
  แบบทางการ

ir  atric  5 e el

การตอบสนอง
การเรียนรู้
พ ติกรรม
ผลลัพธ์

ผลตอบแทน
จากการ
ลงทุน

ปจจัย
นําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต
การพัฒนา
ความสามารถ
บุคลากร

การเรียนรู้แบบผสมผสาน
การทํางาน กรอบ 2 1
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กรอบแนวคิดในการพั นาบุคลากรของ พีี ออลล์

 สร้างการเรียนรู้อย่าง
  ย่ังยืน มุ่งสู่องค์กรแห่ง
  การเรียนรู้ สร้างคนดี
  คนเก่ง (คนยุค )

 พั นาความสามาร   
  สําหรับผู้นําในอนาคต

ความท้าทาย

 พั นาคนให้สอดคล้อง
  สู่ยุคดิจิทัล

 ปรับระบบการเรียนรู้

 ประสบการณ์ในการเรียนรู้

 การรับรองคุณวุ ิวิชาชีพ

 คุณ าพของการอบรม

 การรับรองคุณวุ ิ
  วิชาชีพ

 กระบวนการเรียนรู้
  ท่ีมีประสิทธิ าพ

 ผลตอบแทนจากทุนมนุษย์
  ( u an Capital 
  eturn on n e t ent 
  C O )

การเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ความต้องการ ทางเลือก การประเมิน

 หลักสูตรการฝึกอบรม
 การจําลองการแก้ไข
  ส านการณ์
 การเรียนรู้ผ่านทางมือ ือ
 การเรียน การสอบผ่าน 
  ส่ืออิเลกทรอนิกส์
 การรับรองมาตร าน

ร้อยละ 10
การเรียนรู้แบบทางการ

 การให้คําปรึกษาจากผู้นํา
  ท่ีไว้ใจ (แนวทาง)
 การโค้ชโดยทีมผู้นํา 
  (ข้อมูลปอนกลับ)
 การเช่ือมโยงกับกลุ่ม
  เดียวกัน (สะท้อนกลับ)
 การเรียนรู้จาก
  ผู้เช่ียวชาญ 
  (ประกบ ติดตาม)

ร้อยละ 20
ปฏิสัมพันธ์

 การฝึกอบรมในงาน
 การมอบหมายงาน
  ท่ีท้าทาย
 การทํางานร่วมกัน
  แบบไร้รอยต่อ

ร้อยละ 70
ประสบการณ์

ส่วนท่ีมองเหน

ส่วนท่ีมองไม่เหน

 ความรู้
 ความสามาร
 พ ติกรรม

 การวัดระดับความสามาร
  ของพนักงาน
 ูนย์การประเมินผล
 ข้อสอบประมวลความรู้

 ทั นคติ
 ค่านิยม
 ลักษณะนิสัย

 แบบทดสอบ
 แบบประเมิน ักย าพ
  ผู้บริหาร
 แบบทดสอบบุคลิก าพ

เคร่ืองมือประเมิน

เคร่ืองมือประเมิน

 วิสัยทั น์
 พันธกิจ
 เปาหมาย

ผลดําเนินการท่ีเป็นเลิ

การพั นาสมรร นะ

เสริมสร้าง ักย าพ

 ความพร้อมบุคลากร

 การมีส่วนร่วม
  ของพนักงาน

T  ra or

PDCA

 นโยบายการบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคล
  ของเครือเจริญโ ค ัณ ์
 แผนกลยุทธ์การบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล
 ผลสํารวจความพึงพอใจ
  และความผูกพันของพนักงาน
 ผลสํารวจความพึงพอใจ
  และความผูกพันของลูกค้า

 T
  (การเติบโตในรายอาชีพ)
 erfor ance Gap
  ( S)
 uture Co petencie
 ndi idual Gap  ( )

 6 alue
 5 rinciple    alue  
  11 eader ip
 eader ip Co petencie
 Strategic Co petencie
 unctional Co petencie  
  ( ob  unctional 
  e cription)

 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 แผนท่ียุทธ าสตร์
 นโยบายการพั นา
  อย่างย่ังยืน

การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา

ทบทวน ออกแบบ ดําเนินการ
ประเมินผล

และ
ติดตามผล

การพั นาทรัพยากรมนุษย์
 การพั นา าวะผู้นํา
 การพั นาอาชีพ
 การพั นาการฝึกอบรม
 โครงการอาชีว ึกษาระบบทวิ าคี
 คุณ าพการให้บริการ
 อยู่บนพ้ืน านประสิทธิ าพ
 การพั นาด้านปญญาและจิตใจ
 การ ่ายทอดความรู้

การดําเนินการ
(กรอบ   2   1  )

   ประสบการณ์
2   ปฏิสัมพันธ์
1   การเรียนรู้
  แบบทางการ

ir  atric  5 e el

การตอบสนอง
การเรียนรู้
พ ติกรรม
ผลลัพธ์

ผลตอบแทน
จากการ
ลงทุน

ปจจัย
นําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต
การพัฒนา
ความสามารถ
บุคลากร

การเรียนรู้แบบผสมผสาน
การทํางาน กรอบ 2 1
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บร้ิษัทั้วิเคร้าะห์ความี่จำำาเป็็นในการ้ฝึกอบร้มี่และพัฒนา โดัยพิจำาร้ณาจำากป็ัจำจำัย ดัังน่�  วิสิัยทั้ัศน์ พันธิกิจำ เป็้าหมี่ายองค์กร้ กลยุทั้ธิ์ทั้างธิุร้กิจำ 
นโยบายการ้บร้ิหาร้ทั้ร้ัพยากร้บุคคลของเคร้่อเจำร้ิญโภคภัณฑ์์ ทั้ักษะทั้่�จำำาเป็็นและทั้ักษะในอนาคต ผลสิำาร้วจำความี่พึงพอใจำและความี่ผูกพัน 
ของบุคลากร้และลูกค้า และผลวิเคร้าะห์แนวทั้างการ้พัฒนาบุคลากร้ เพ่�อใชุ้ในการ้ออกแบบหลักสิูตร้ให้เน่�อหามี่่ความี่เหมี่าะสิมี่ต่อบุคลากร้ 
ทัุ้กร้ะดัับ โดัยสิามี่าร้ถึแบ่งหลักสิูตร้มี่าตร้ฐานไดั้ตามี่สิายงาน ซื้ึ�งป็ร้ะกอบไป็ดั้วย สิายสิำานักงาน  สิายป็ฏิิบัติการ้ และสิายกร้ะจำายสิินค้า 
นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังมี่่การ้พัฒนาบุคลากร้ตามี่กลุ่มี่วิชุาชุ่พ เพ่�อยกร้ะดัับความี่สิามี่าร้ถึของบุคลากร้ เชุ่น กลุ่มี่งานบร้ิหาร้งานก่อสิร้้าง 
ม่ี่การ้พัฒนาพนักงานตามี่แผนการ้พัฒนาบุคลากร้ และม่ี่การ้รั้บร้องพนักงานเป็็น CM Champion ในปี็ 2562 จำำานวน 19 คน กลุ่มี่งานสิร้ร้หาทั้ำาเล 
มี่่การ้จำัดัอบร้มี่และสิัมี่มี่นาเพ่�อพัฒนาทั้ักษะทั้่�จำำาเป็็น เชุ่น หลักสิูตร้ “ทั้ักษะการ้สิ่�อสิาร้อย่างสิร้้างสิร้ร้ค์เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่ภาพลักษณ์องค์กร้”  
ร้วมี่ถึึงมี่่การ้จำัดัสิอบวัดัความี่รู้้วิชุาชุ่พ Location ร้ะดัับบังคับบัญชุา เพ่�อเป็็นการ้ยกร้ะดัับความี่รู้้ในวิชุาชุ่พ

 • หลักส้ตรู้ม�ตรู้ฐ�น เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมข้องพีนักง�นในแต่ละรู้ะดับ สำ�หรัู้บก�รู้ปรัู้บตัวกับบทบ�ทใหม่
 • หลักส้ตรู้กลุ่มวิช�ชีพี พัีฒน�ต�ม Function ง�น หรืู้อ Job Family  
 • หลักส้ตรู้กลุ่ม Leadership Development พัีฒน�ผ้�นำ�เพืี�อตอบโจัทย์่องค์กรู้และก�รู้เปลี�ย่นแปลงที�สำ�คัญ
 • หลักส้ตรู้กลุ่ม Talent พัีฒน�ผ้�มีศักย่ภ�พีส้งที�ได�รัู้บก�รู้คัดกรู้องม�
 • หลักส้ตรู้ข้อง CPLI โปรู้แกรู้มก�รู้พัีฒน�ผ้�นำ�ที�เครืู้อเจัริู้ญโภคภัณ์ฑ์์กำ�หนด 
 • หลักส้ตรู้ก�รู้พัีฒน�องค์กรู้เพืี�อคว�มยั่�งยื่น หลักส้ตรู้ต�มนโย่บ�ย่ที�พีนักง�นต�องรู้้� เข้��ใจั 

 ป มนิเท
 Safet
 การจัดการขยะ
  ส   พลังงาน
 To be u ber One
 ลง ine

 เพ่ิมผลผลิตข้ันพ้ืน าน
 เตรียมพ้ืน านผู้ช่วย
  หัวหน้าหน่วย
 มาตร านหัวหน้าหน่วย
 เทคนิคสอนงาน
  แบบ O T
 ความรู้คลังสินค้า
  สําหรับหัวหน้างานO T ตาม unction งาน

( ายใน  เดือน)

ประเมินผลเรียนรู้

ผ่านทดลองงาน Cla roo   -learning  O T

-  เดือน  เดือนข้ึนไป

เส้นทางการพั นาบุคลากรสายกระจายสินค้า

เส้นทางการพั นาบุคลากรสายปฏิบัติการ

โปรแกรมเรียนรู้สําหรับ
พนักงานใหม่ (  วันแรก) 
(Cla roo  ายในคลัง)

ผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน

รักษาการ
eild

Con ultant
( C)

eild
Con ultant

( C)

หลักสูตรมาตร าน
พนักงานร้านค้า

หลักสูตรมาตร าน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

หลักสูตรเสริม

-1 เดือน

1 เดือน 
-

1 ปี

หลักสูตรมาตร าน
ผู้จัดการร้าน

หลักสูตรเสริม
 ด้านวิชาชีพ
  และการจัดการ
 ด้านพั นาองค์กร
  และความย่ังยืน

1-2 ปี

หลักสูตรเตรียมพ้ืน าน
รักษาการ C

หลักสูตรเสริม
 หลักสูตรการวิเคราะห์
  ผลการปฏิบัติงานร้าน
 หลักสูตรระบบการ
  จัดการและควบคุม
  อาหารให้ปลอด ัย
 หลักสูตรการบริหาร
  จัดการสินค้า
  (Store ort ent)

2-  ปี

หลักสูตรมาตร าน
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ( CT)

หลักสูตรเสริม
หลักสูตรพั นา
ักย าพ C

2-  ปี

หลักสูตรเตรียมพ้ืน าน
ผู้จัดการเขต

พนักงานร้าน

 กลุ่ม S
 กลุ่ม ualit    
  G
 กลุ่ม CG และ
  ความย่ังยืน

หลักสูตร
ตามก หมาย
และนโยบายองค์กร

 One for ll
 ll for One

หลักสูตร
Tea  uilding

ตามความต้องการ
แต่ละกลุ่มงาน

กลุ่มวิชาชีพ
และเสริมทักษะท่ัวไป

หลักสูตร
anagerial S ill

เส้นทางการพั นาบุคลากรสายสํานักงาน

หลักสูตร
มาตร าน

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ข้ึนไป

ผู้จัดการ
ท่ัวไป

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

a ter of d anced
anage ent

d anced
anage ent

เตรียมพ้ืน าน
ระดับบริหาร

เตรียมพ้ืน าน
ระดับหัวหน้างาน

ฝาย

แผนก

เจ้าหน้าท่ี
พนักงาน

หลักสูตร กลุ่มวิชาชีพ
( ob a il )

หลักสูตร eader ip
e elop ent

eader ip
e elop ent for
ecuti e

เลือกกลุ่มเปาหมายสาย
กระจาย
สินค้า

สาย
สํานัก
งาน

สาย
ปฏิบัติ
การ

เลือกกลุ่มเปาหมาย

eader ip
e elop ent for
anage ent

C  uture eader
e elop ent 
rogra   

(เ ้าแก่น้อย)

โปรแกรมพั นา
ตามกลุ่มวิชาชีพ
Training
oad ap

ทุกสายงาน

โปรแกรมพั นา
Talent ระดับ
ผู้จัดการท่ัวไป
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมพั นา
Talent ระดับฝาย
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมพั นา
Talent ระดับแผนก
หรือเทียบเท่า

โครงการ เ ้าแก่
(อายุไม่เกิน 2  ปี)

e t
igital
eader

C   
oung

C allenger

หลักสูตร พั นากลุ่ม
Talent pool C

หลักสูตรการพั นาองค์กรเพ่ือความย่ังยืน

C  otential
eader   
e elop ent 
rogra   

(เ ้าแก่เลก)

C  eader   
e elop ent 
rogra   

(เ ้าแก่กลาง)

 ด้านพั นาองค์กร
  และความย่ังยืน
 เสริมทักษะท่ัวไป
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 เตรียมพ้ืน านผู้ช่วย
  หัวหน้าหน่วย
 มาตร านหัวหน้าหน่วย
 เทคนิคสอนงาน
  แบบ O T
 ความรู้คลังสินค้า
  สําหรับหัวหน้างานO T ตาม unction งาน

( ายใน  เดือน)

ประเมินผลเรียนรู้

ผ่านทดลองงาน Cla roo   -learning  O T

-  เดือน  เดือนข้ึนไป

เส้นทางการพั นาบุคลากรสายกระจายสินค้า

เส้นทางการพั นาบุคลากรสายปฏิบัติการ

โปรแกรมเรียนรู้สําหรับ
พนักงานใหม่ (  วันแรก) 
(Cla roo  ายในคลัง)

ผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน

รักษาการ
eild

Con ultant
( C)

eild
Con ultant

( C)

หลักสูตรมาตร าน
พนักงานร้านค้า

หลักสูตรมาตร าน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

หลักสูตรเสริม

-1 เดือน

1 เดือน 
-

1 ปี

หลักสูตรมาตร าน
ผู้จัดการร้าน

หลักสูตรเสริม
 ด้านวิชาชีพ
  และการจัดการ
 ด้านพั นาองค์กร
  และความย่ังยืน

1-2 ปี

หลักสูตรเตรียมพ้ืน าน
รักษาการ C

หลักสูตรเสริม
 หลักสูตรการวิเคราะห์
  ผลการปฏิบัติงานร้าน
 หลักสูตรระบบการ
  จัดการและควบคุม
  อาหารให้ปลอด ัย
 หลักสูตรการบริหาร
  จัดการสินค้า
  (Store ort ent)

2-  ปี

หลักสูตรมาตร าน
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ( CT)

หลักสูตรเสริม
หลักสูตรพั นา
ักย าพ C

2-  ปี

หลักสูตรเตรียมพ้ืน าน
ผู้จัดการเขต

พนักงานร้าน

 กลุ่ม S
 กลุ่ม ualit    
  G
 กลุ่ม CG และ
  ความย่ังยืน

หลักสูตร
ตามก หมาย
และนโยบายองค์กร

 One for ll
 ll for One

หลักสูตร
Tea  uilding

ตามความต้องการ
แต่ละกลุ่มงาน

กลุ่มวิชาชีพ
และเสริมทักษะท่ัวไป

หลักสูตร
anagerial S ill

เส้นทางการพั นาบุคลากรสายสํานักงาน

หลักสูตร
มาตร าน

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ข้ึนไป

ผู้จัดการ
ท่ัวไป

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

On oarding  
การปรับตัวกับบทบาทใหม่

a ter of d anced
anage ent

d anced
anage ent

เตรียมพ้ืน าน
ระดับบริหาร

เตรียมพ้ืน าน
ระดับหัวหน้างาน

ฝาย

แผนก

เจ้าหน้าท่ี
พนักงาน

หลักสูตร กลุ่มวิชาชีพ
( ob a il )

หลักสูตร eader ip
e elop ent

eader ip
e elop ent for
ecuti e

เลือกกลุ่มเปาหมายสาย
กระจาย
สินค้า

สาย
สํานัก
งาน

สาย
ปฏิบัติ
การ

เลือกกลุ่มเปาหมาย

eader ip
e elop ent for
anage ent

C  uture eader
e elop ent 
rogra   

(เ ้าแก่น้อย)

โปรแกรมพั นา
ตามกลุ่มวิชาชีพ
Training
oad ap

ทุกสายงาน

โปรแกรมพั นา
Talent ระดับ
ผู้จัดการท่ัวไป
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมพั นา
Talent ระดับฝาย
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมพั นา
Talent ระดับแผนก
หรือเทียบเท่า

โครงการ เ ้าแก่
(อายุไม่เกิน 2  ปี)

e t
igital
eader

C   
oung

C allenger

หลักสูตร พั นากลุ่ม
Talent pool C

หลักสูตรการพั นาองค์กรเพ่ือความย่ังยืน

C  otential
eader   
e elop ent 
rogra   

(เ ้าแก่เลก)

C  eader   
e elop ent 
rogra   

(เ ้าแก่กลาง)

 ด้านพั นาองค์กร
  และความย่ังยืน
 เสริมทักษะท่ัวไป
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กิารพัฒนาทั์กิษัะ มีอบโอกิาสุและคัวามีก้ิาวหน้าตลอดิ์เสุ้นท์างพนักิงานอย่างยั�งย้น

เตรียมีคัวามีพร้อมี 
ก่ิอนบรรจุี

พัฒนาศัักิยภาพ 
และวัดิ์ผล

รักิษัาคัวามีรู้ 
ตกิผลึกิประสุบกิารณ์
สุ่งต่อคัุณคั่าให้บริษััท์

• สนับสนุนทุนก�รู้ศึกษั�ในหลักส้ตรู้             
 ที�เหม�ะสมและตรู้งคว�มต�องก�รู้ 

• พัีฒน�หลักส้ตรู้และช่องท�งก�รู้เรีู้ย่นรู้้�
 ที�ทันสมัย่ มุ่งเน�นก�รู้พัีฒน�บุคล�กรู้
 แบบ 4.0 โดย่ส�ม�รู้ถเรีู้ย่นรู้้�ได�ทุกที� 
 ทุกเวล� ให�คว�มสำ�คัญกับก�รู้เรีู้ย่นรู้้�
 ผ่�นปรู้ะสบก�รู้ณ์์จัริู้งและ
 ก�รู้เรีู้ย่นรู้้�แบบข้��มส�ย่ง�น

• เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมด��นทักษัะ อ�ชีพี 
 วัฒนธรู้รู้ม และสังคมก�รู้ทำ�ง�น

• CP ALL our way ว�งแผนรู้ะย่ะย่�ว 
 สำ�หรัู้บบริู้ษััทส่้คว�มยั่�งยื่นในอีก 30 ป ี

• เค�รู้พีคว�มแตกต่�งและคว�มหล�กหล�ย่  
 ส่งเสริู้มก�รู้ทำ�ง�นรู่้วมกันภ�ย่ใต�หลักก�รู้  
 “ผสมส่วนเหมือน ผส�นส่วนต่�ง  
 สรู้��งคว�มกลมเกลีย่ว ดุจัดนตรีู้วงเดีย่วกัน”  
 (Harmony) 

• ให�คว�มสำ�คัญกับง�นในทุกตำ�แหน่ง 
 ชื�นชมผลง�นและคว�มสำ�เร็ู้จั พีรู้�อมรัู้บฟื้งั 
 ทุกคว�มคิดเห็นผ่�นช่องท�งที�หล�กหล�ย่ 

• มีโอก�สเติบโตในก�รู้ทำ�ง�นและ
 มีเวทีในก�รู้แสดงผลง�น  

• ปรู้ะเมินและให�คำ�แนะนำ�ทิศท�งที�ชัดเจัน 
 ในก�รู้ทำ�ง�น พีรู้�อมทั�งช่วย่พัีฒน�ทักษัะ 

• โปรู้แกรู้มสรู้��งและพัีฒน�ผ้�นำ�รุู่้นใหม่ อ�ทิ  
 โครู้งก�รู้ CP ALL Young Challenger  
 และ Next Digital Leader

• สวัสดิก�รู้ สุข้ภ�พี และคุณ์ภ�พีชีวิตที�ดี 

• ส่งเสริู้มคนเก่ง และคนดีให�อย่้่กับองค์กรู้ 
 ในรู้ะย่ะย่�ว 

• สรู้��งบรู้รู้ย่�ก�ศก�รู้ทำ�ง�นเป็นทีม  
 และปรู้ะส�นคว�มพีรู้�อมรู้ะหว่�งหน่วย่ง�น

• เปิดโอก�สและส่งเสริู้มให�พีนักง�นลงทุน
 และปรู้ะกอบธุรู้กิจัรู่้วมกับบริู้ษััท

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเ ล่ีย
ของพนักงาน

ก ก

ชาย

หญิง

79

83

ก ก

Generation  1 65-1

Generation  1 -1

82

ab  oo er 1 6-1 6 87

83

Generation  1 1- re ent 82

าพรวมผลสํารวจความผูกพันของพนักงาน

ก ร

2560

2561

2562

54

2559 54

82

82
เปาหมายปี 256
ร้อยละ 

ร ร ก ี ร

2560

2561

2562

73

2559 73

74

74
เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1

ผู้บริหาร ( anage ent)

45.14

45.42

ผู้บริหารระดับต้น ( unior anage ent)

46.07

46.25

เจ้าหน้าท่ี (Of cer)

18.72

22.75

ชาย

20.51
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

หญิง

23.84
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ผู้บริหารระดับสูง (Top anage ent)

69.41

70.81

จํานวนช่ัวโมงเ ล่ียจําแนกตามเพ

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี
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บร้ิษัทั้เชุ่ �อมี่ั �นอย่างยิ �งว่าการ้พัฒนาทั้ักษะและศักยภาพของบุคลากร้ทัุ้กร้ะดัับ 
ให้คร้อบคลุมี่ ร้วมี่ถึึงการ้เพิ�มี่โอกาสิและมี่อบความี่ก้าวหน้าในอนาคตให้กับบุคลากร้ 
ในทุั้กชุ่วงการ้ทั้ำางานเป็็นส่ิวนหนึ�งในการ้สิร้้างความี่ผูกพันร้ะหว่างพนักงานกับองค์กร้ 
ซึื้�งสิะท้ั้อนได้ัจำากการ้เพิ�มี่ขึ�นของคะแนนจำากผลสิำาร้วจำความี่ผูกพัน และความี่พึงพอใจำ 
ของพนักงานอย่างต่อเน่�องในร้ะยะเวลาท่ั้�ผ่านมี่า และในปี็ 2562 คะแนนความี่ผูกพัน 
ของพนักงานอยู่ทั้่�ร้้อยละ 82 ซื้ึ�งบร้ร้ลุเป็้าหมี่ายป็ร้ะจำำาป็ีทั้่�บร้ิษัทั้ตั�งไว้ทั้่�ร้้อยละ 62 
โดัยมี่่แนวโน้มี่เพิ�มี่ขึ�นอย่างชุัดัเจำน ดัังน่�

โดิ์ยปี 2562 บริษััท์มีีผลกิารดิ์ำาเนินงาน
ด้ิ์านกิารพัฒนาบุคัลากิร ดัิ์งนี� 

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเ ล่ีย
ของพนักงาน

ก ก

ชาย

หญิง

79

83

ก ก

Generation  1 65-1

Generation  1 -1

82

ab  oo er 1 6-1 6 87

83

Generation  1 1- re ent 82

าพรวมผลสํารวจความผูกพันของพนักงาน

ก ร

2560

2561

2562

54

2559 54

82

82
เปาหมายปี 256
ร้อยละ 

ร ร ก ี ร

2560

2561

2562

73

2559 73

74

74
เปาหมายปี 256
ร้อยละ 1

ผู้บริหาร ( anage ent)

45.14

45.42

ผู้บริหารระดับต้น ( unior anage ent)

46.07

46.25

เจ้าหน้าท่ี (Of cer)

18.72

22.75

ชาย

20.51
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

หญิง

23.84
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ผู้บริหารระดับสูง (Top anage ent)

69.41

70.81

จํานวนช่ัวโมงเ ล่ียจําแนกตามเพ

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี
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บร้ิษัทั้ตร้ะหนักดั่ว่าความี่ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร้นั�นเป็็นความี่ 
รู้้สึิกท่ั้�เกิดัขึ�นกับตัวพนักงานในแต่ละบุคคล ซึื้�งอาจำม่ี่ความี่รู้้สึิกผูกพัน 
ในบางวันและรู้้สึิกไม่ี่ผูกพันในวันถัึดัไป็ได้ัตลอดัเวลา ดัังนั�นการ้ป็ร้ะเมิี่น
ความี่ผูกพันของพนักงานป็ีละคร้ั �งในรู้ป็แบบเดัิมี่อาจำไมี่่เพ่ยงพอ 
ในการ้นำาผลมี่าป็ร้ับป็รุ้งความี่ผูกพันเพ่�อยกร้ะดัับการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ 
ของพนักงานในการ้ชุ่วยให้องค์กร้บร้ร้ลุตามี่เป็้าหมี่ายทั้่�กำาหนดัไว้ 
ดัังนั�น บริ้ษัทั้จึำงได้ัดัำาเนินการ้สิำาร้วจำความี่ผูกพัน และความี่พึงพอใจำ 
ของพนักงานทั้่�มี่่ต่อการ้ดัำาเนินการ้ของบร้ิษัทั้ใน 2 รู้ป็แบบ ค่อ  
1) แบบสิำาร้วจำฉบับเต็มี่ (Employee Engagement Full Surveys)  
กำาหนดัความี่ถ่ึ�ในการ้สิำาร้วจำ 2 ปี็ครั้�ง

2) แบบสิำาร้วจำฉบับย่อ (Employee Engagement Pulse Surveys) 
กำาหนดัความี่ถึ่�ในการ้สิำาร้วจำป็ีละ 2 คร้ั�ง (เดั่อนมี่่นาคมี่และเดั่อน 
พฤศจำิกายนของทัุ้กป็ี) ผ่าน 6 ข้อคำาถึามี่ เพ่�อสิำาร้วจำความี่รู้้สิึก 
และมีุ่มี่มี่องของพนักงานทั้่�มี่่ต่อองค์กร้ สิามี่าร้ถึเป็ร้่ยบผลกร้ะทั้บ 
ในชุ่วงเวลาทั้่�ต่างกัน ร้วมี่ถึึงเป็็นสิัญญาณเต่อน อันจำะชุ่วยให้บร้ิษัทั้ 
มี่่ข้อมีู่ลทั้่�ทั้ันสิมี่ัยและทั้ันเหตุการ้ณ์ สิามี่าร้ถึวิเคร้าะห์ และเตร้่ยมี่ 
มี่าตร้การ้ร้องร้ับไดั้ทั้ันเวลา นำามี่าซื้ึ�งการ้ตัดัสิินใจำในเร้่�องคนทั้่�มี่ ่
ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพมี่ากขึ�น ซื้ึ�งผลการ้สิำาร้วจำความี่ผูกพันป็ี 2562 (จำาก 
แบบสิำาร้วจำฉบับย่อ) ม่ี่คะแนนด่ัขึ�นในทุั้กหัวข้อ โดัยม่ี่สัิดัส่ิวนพนักงาน 
ผู้ตอบแบบสิำาร้วจำความี่ผูกพัน (Response Rate) ร้้อยละ 98

ผลท่ั้�ได้ัจำากการ้สิำาร้วจำจำะถูึกนำามี่าวิเคร้าะห์เพ่�อกำาหนดั ทั้บทั้วนแนวทั้างยกร้ะดัับความี่ผูกพัน โดัยเป็็นการ้ทั้ำางานร่้วมี่กันร้ะหว่างคณะกร้ร้มี่การ้ 
บุคคลและตัวแทั้นในแต่ละสิายงานเพ่�อการ้ดัำาเนินงานดั้านสิร้้างความี่ผูกพันและความี่พึงพอใจำของพนักงานต่อองค์กร้ให้มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
มี่ากยิ�งขึ�น ผ่าน 3 โคร้งการ้ดัังน่� 

พนักงานท่ีได้รับการประเมินผลงาน

66,642 ราย
ต่อพนักงาน
ท้ังหมด 11 ราย

พนักงานท่ีได้รับการประเมินผลงาน

9,871 ราย
ต่อพนักงาน
ท้ังหมด 11 ราย

พนักงานท่ีได้รับการประเมินผลงาน

93,311 ราย
ต่อพนักงาน
ท้ังหมด 11 ราย

ร้อยละ

71.4

ร้อยละ

10.6

ร้อยละ

100

anage ent 
b  ob ecti e

ultidi en ional 
perfor ance apprai al 
(e g  6  degree 
feedbac )

or al co parati e
ran ing of e plo ee  

it in one e plo ee
categor

ประเ ทการประเมิน

เหนด้วย เหนด้วยอย่างย่ิง ค่อนข้างไม่เหนด้วยค่อนข้างเหนด้วย ไม่เหนด้วย ไม่เหนด้วยอย่างย่ิง

ันจะแนะนําให้คนรู้จักท่ีกําลัง
หางานทําอยู่มาสมัครงานกับบริษัท

ันจะบอกคนอ่ืน ึงส่ิงดี  เก่ียวกับ
การทํางานท่ีบริษัททุกคร้ัง

การลาออกจากบริษัท 
ทําให้ ันต้องคิดหนัก

ันไม่เคยคิดลาออกจากบริษัทเพ่ือไป
ทํางานท่ีอ่ืนในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา

ันอยากทํางานให้ดีท่ีสุด
ให้กับบริษัทในทุก  วัน

บริษัททําให้ ันมีแรงจูงใจ
ในการสร้างผลงานให้ดีข้ึนไปเร่ือย 

ST

ST

S

13 2 283

7 1 192

16 6 573

8 2 486

16 7 671

7 4 584

13 3 183

5 1 194

15 3 279

8 2 189

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

15 3 281

10 2 287

ได้คะแนน Top 2 o e   คะแนนข้ึนไป
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1) โคัรงกิารปรับปรุงระบบกิารประเมิีนผลกิารปฏิิบัติงาน

2) โคัรงกิารปรับปรุงระบบคัวามีก้ิาวหน้าในสุายอาชีพ

Career Matrix

เป็ ็นโคร้งการ้ทั้่ �ทั้ ำาให ้ห ัวหน้างานสิามี่าร้ถึ 
เป็ล่�ยนรู้ป็แบบการ้บร้ิหาร้งานเป็็นบร้ิหาร้แบบ 
ภาพร้วมี่ผ่านการ้สิ่ �อสิาร้ร้ะหว่างหัวหน้างาน 
กับทั้่มี่งาน เพ่�อสิร้้างบร้ร้ยากาศ และวัฒนธิร้ร้มี่ 
ในการ้ทั้ำางานรู้ป็แบบใหมี่่ ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึวัดัผล 
เชุิงป็ร้ิมี่าณ และเชุิงคุณภาพไดั้ภายใต้ร้ะบบ 
ALL Perform Success Factor โดัยในป็ี 
2562  เร้ิ�มี่ต้นในผู้บร้ิหาร้ร้ะดัับต้นขึ�นไป็  และ 
ม่ี่แผนขยายผลไป็ยังพนักงานทุั้กร้ะดัับในปี็ 2563 
มี่่พนักงานไดั้ร้ับการ้ป็ร้ะเมี่ินผลงานป็ร้ะจำำาป็ี  
ผ่านรู้ป็แบบต่าง ๆ  ดัังน่�

โคร้งการ้ทั้่�ออกแบบให้หัวหน้างานไดั้มี่่โอกาสิพูดัคุยกับทั้่มี่งาน เพ่�อวางแผนทั้ิศทั้างการ้ทั้ำางานร้วมี่ไป็ถึึงชุ่องทั้าง และโอกาสิการ้เติบโต 
ทั้ั�งแนวดัิ�งและแนวร้าบในอนาคต ภายใต้นโยบายการ้หมีุ่นเว่ยนเร้่ยนรู้้งาน (Career Policy) ผ่าน Career Matrix  4 สิ่ ดัังน่� 

สี คว�มหม�ย่ สมรู้รู้ถนะ ศักย่ภ�พี เครืู้�องมือปรู้ะเมินอื�น ๆ 
เช่น ก�รู้สัมภ�ษัณ์์ ปรู้ะสบก�รู้ณ์์ ก�รู้รัู้บรู้องคุณ์วุฒิ

Movable within Family 
หมุนเวีย่นเรีู้ย่นรู้้�ง�นภ�ย่ใน Job Family/ 
Sub Job Family ที�สังกัดอย่้่โดย่ตรู้ง

▲

Possible to Move 
หมุนเวีย่นเรีู้ย่นรู้้�ง�นข้��ม Job Family/ 
Sub Job Family ได�

▲ ▲

Difficult to Move 
หมุนเวีย่นเรีู้ย่นรู้้�ง�นข้��ม Job Family/ 
Sub Job Family ได� แต่ค่อนข้��งย่�ก

▲ ▲ ▲

Rarely to Move 
หมุนเวีย่นเรีู้ย่นรู้้�ง�นข้��ม Job Family/ 
Sub Job Family ได�ย่�กม�ก

▲ ▲ ▲ ▲

1

2

พนักงานท่ีได้รับการประเมินผลงาน

66,642 ราย
ต่อพนักงาน
ท้ังหมด 11 ราย

พนักงานท่ีได้รับการประเมินผลงาน

9,871 ราย
ต่อพนักงาน
ท้ังหมด 11 ราย

พนักงานท่ีได้รับการประเมินผลงาน

93,311 ราย
ต่อพนักงาน
ท้ังหมด 11 ราย

ร้อยละ

71.4

ร้อยละ

10.6

ร้อยละ

100

anage ent 
b  ob ecti e

ultidi en ional 
perfor ance apprai al 
(e g  6  degree 
feedbac )

or al co parati e
ran ing of e plo ee  

it in one e plo ee
categor

ประเ ทการประเมิน

เหนด้วย เหนด้วยอย่างย่ิง ค่อนข้างไม่เหนด้วยค่อนข้างเหนด้วย ไม่เหนด้วย ไม่เหนด้วยอย่างย่ิง

ันจะแนะนําให้คนรู้จักท่ีกําลัง
หางานทําอยู่มาสมัครงานกับบริษัท

ันจะบอกคนอ่ืน ึงส่ิงดี  เก่ียวกับ
การทํางานท่ีบริษัททุกคร้ัง

การลาออกจากบริษัท 
ทําให้ ันต้องคิดหนัก

ันไม่เคยคิดลาออกจากบริษัทเพ่ือไป
ทํางานท่ีอ่ืนในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา

ันอยากทํางานให้ดีท่ีสุด
ให้กับบริษัทในทุก  วัน

บริษัททําให้ ันมีแรงจูงใจ
ในการสร้างผลงานให้ดีข้ึนไปเร่ือย 

ST
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S

13 2 283

7 1 192

16 6 573

8 2 486

16 7 671

7 4 584

13 3 183

5 1 194

15 3 279

8 2 189

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

15 3 281

10 2 287

ได้คะแนน Top 2 o e   คะแนนข้ึนไป
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3) โคัรงกิารระบบให้รางวัลและยกิย่องชมีเชย 

โคร้งการ้การ้สิร้้างบร้ร้ยากาศและวัฒนธิร้ร้มี่ทั้่�ดั่ร้ะหว่างหัวหน้างาน 
และท่ั้มี่งาน ผ่านทั้างการ้จัำดักิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ เพ่�อส่ิงเสิริ้มี่ความี่ผูกพัน 
ของพนักงาน สิร้้างบร้ร้ยากาศความี่สิัมี่พันธิ์ร้ะหว่างหน่วยงาน 
เพ่�อนร้่วมี่งาน และหัวหน้างานทั้ั�งในเวลา และนอกเวลาการ้ทั้ำางาน
ให้แน่นแฟ่้นมี่ากยิ�งขึ�น ร้วมี่ถึึง เป็ิดัโอกาสิให้พนักงานไดั้ผ่อนคลาย 
หลังทุ่ั้มี่เทั้จำากการ้ทั้ำางาน อาทิั้ โคร้งการ้ Our Way Idol  โคร้งการ้  
Work Life Quality  ชุ่วยเสิริ้มี่สิร้้างภูมิี่คุ้มี่กัน ให้ความี่รู้้ วิธ่ิป็ฏิิบัติ 
และแนวทั้างป้็องกันเพ่�อการ้ดูัแลสุิขภพ  โคร้งการ้พนักงานใหม่ี่พบ 
ผู้บริ้หาร้ (พ่�พบน้อง)  โคร้งการ้อิ�มี่ยกแก๊งค์ แต้งค์ยกก๊วน  โคร้งการ้ 
Happy Survey สิำาร้วจำความี่สุิขในการ้ทั้ำางาน ม่ี่ QR Code ให้ 
พนักงานสิามี่าร้ถึแสิกนเพ่�อบอกความี่รู้้สิึกในการ้ทั้ำางานแต่ละวัน 
เป็็นต้น

โป็ร้แกร้มี่ทั้่�มีุ่่งหวังสิร้้างความี่เข้าใจำในเร้่�องการ้เพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
ในการ้ทั้ำางาน เสิร้ิมี่สิร้้างบร้ร้ยากาศในการ้ทั้ำางานให้เกิดัการ้ 
เพิ�มี่ผลผลิต ลดัต้นทัุ้นในการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ ผ่านการ้ป็ลูกฝัง 
แนวคิดั ทั้ัศนคติ เพิ�มี่ทั้ักษะ และเทั้คนิคต่าง ๆ ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ 
ป็ร้ะยุกต์ใชุ้ และพัฒนานวัตกร้ร้มี่ทั้่�สิามี่าร้ถึเป็็นเคร้่�องมี่่อใน 
การ้แก้ปั็ญหา สิร้้างคุณค่า และมูี่ลค่าให้แก่องค์กร้ โดัยโป็ร้แกร้มี่ 
ถึูกออกแบบมี่าสิำาหร้ับพนักงานทัุ้กร้ะดัับในองค์กร้       สิร้้างการ้ 
ทั้ำางานแบบข้ามี่ทั้่มี่หร้่อสิายงาน (Cross Functional Team) 
เพ่�อเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในการ้ป็ฏิิบัติงาน ทั้ั�ง 5 ดั้าน 

นอกจำากน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านการ้จำัดัการ้เร้่�องผลตอบแทั้น
และสิวัสิดัิการ้ของพนักงานอย่างต่อเน่�อง โดัยออกแบบ ทั้บทั้วน 
และพัฒนานโยบายค่าตอบแทั้น พร้้อมี่ทั้ั�งมี่่การ้เข้าร้่วมี่ทั้ำา Salary 
Survey กับบร้ิษัทั้ทั้่�ป็ร้ึกษาภายนอก ทั้ั�งแบบ Global และ Local 
เป็็นป็ร้ะจำำาทัุ้กป็ี เพ่�อเป็ร้่ยบเทั้่ยบค่าตอบแทั้นทั้่�สิามี่าร้ถึแข่งขันกับ 
กลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่โดัยร้วมี่ไดั้ ตลอดัจำนเหมี่าะสิมี่กับการ้ดัำาเนิน 
ธิุร้กิจำ  สิามี่าร้ถึดัึงดัูดั และร้ักษาบุคลากร้ทั้่�มี่่คุณภาพไว้กับองค์กร้ไดั้ 
นอกจำากน่� บร้ิษัทั้กำาหนดัให้มี่่นโยบายการ้ป็ร้ับเงินเดั่อนป็ร้ะจำำาป็ี 
สิำาหรั้บบุคลากร้โดัยคำานึงถึึงผลการ้ป็ร้ะเมิี่นการ้ป็ฏิิบัติงานร้ายบุคคล 
ซึื้�งส่ิงผลให้การ้ป็ฏิิบัติงานของพนักงานม่ี่ผลงานด่ัขึ�น ตลอดัจำนสิามี่าร้ถึ 
สิร้ ้างความี่ผูกพ ันของพนักงานต่อองค ์กร้ไดั ้มี่ากข ึ �นจำากผล 
การ้ป็ร้ะเมี่ินความี่ผูกพันของพนักงานทั้่�ผ่านมี่า 

พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งเน้นสิร้้างคนดั่ และคนเก่งอย่างต่อเน่�อง ผ่านโป็ร้แกร้มี่ทั้่�หลากหลายภายใต้การ้ดัำาเนินงานขององค์กร้ เพ่�อให้พนักงาน 
สิามี่าร้ถึป็ร้ับตัว และเร้่ยนรู้้วัฒนธิร้ร้มี่องค์กร้ อ่กทั้ั�งเป็็นการ้สิร้้างบร้ร้ยากาศในการ้ทั้ำางานทั้่�สิามี่าร้ถึทั้ำาให้การ้ป็ฏิิบัติงานมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
มี่ากยิ�งขึ�น ผ่านโป็ร้แกร้มี่ต่าง ๆ ดัังน่� 

ผ่านวิธิ่การ้เร้่ยนรู้้โดัยการ้ลงมี่่อป็ฏิิบัติจำร้ิงจำากโคร้งการ้ และมี่่ 
ผู้บริ้หาร้ร้ะดัับสูิงทั้ำาหน้าท่ั้�เป็็นพ่�เล่�ยงคอยให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิุดั 
โดัยมี่่การ้วัดัความี่ค่บหน้า ตร้วจำสิอบ และร้ายงานผลเป็็นร้ะยะ 
สิร้้างการ้เร่้ยนรู้้ร่้วมี่กันร้ะหว่างดัำาเนินโคร้งการ้ ร้วมี่ถึึงสิามี่าร้ถึ 
นำามี่าป็ร้ะยุกต์ใชุ้ ขยายผลในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร้ไดั้

โปรู้แกรู้มก�รู้เพิี�มผลผลิต (Productivity Improvement Program)

3

โดย่ในปี 2562 บริู้ษััทได�ทำ�ก�รู้ปรู้ะเมินคุณ์ค่�
ต่อก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัข้ององค์กรู้ โดย่พิีจั�รู้ณ์�จั�ก
ต�นทุนที�ลดลงและรู้�ย่ได�สะสมที�เพิี�มขึ้�นกว่� 53 ล��นบ�ท 
จั�กผ้�เข้��รู่้วมทั�งหมด 15,220 รู้�ย่

01 02 03 04 05

เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมผลกําไร เพ่ิมรายได้
จากช่องทางอ่ืน

การควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่าย
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โป็ร้แกร้มี่พัฒนาทั้ักษะ ความี่รู้้ และความี่สิามี่าร้ถึทั้่�หลากหลายของพนักงาน 
เก่�ยวกับการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ผลิตภัณฑ์์ อาหาร้ และเคร้่�องดั่�มี่ อาทั้ิ 

การ้เป็ล่�ยนแป็ลงเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ลและนวัตกร้ร้มี่ในปั็จำจุำบัน ส่ิงผลให้การ้แข่งขันทั้างธุิร้กิจำเพิ�มี่มี่ากยิ�งขึ�น ดัังนั�น บริ้ษัทั้จึำงมุ่ี่งเน้นพัฒนาศักยภาพ 
พนักงานรุ่้นใหม่ี่ให้ม่ี่ทัั้กษะต่าง ๆ ผ่านการ้ลงม่ี่อป็ฏิิบัติจำริ้ง พร้้อมี่ทัั้�งสิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ให้พนักงานกล้าคิดั กล้าทั้ำา เพ่�อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และแสิดังความี่สิามี่าร้ถึ ภายใต้นโยบาย CP ALL 4.0 และ Our Way

ในปี็ 2562 ม่ี่ผู้เข้าร่้วมี่ทัั้�งหมี่ดั 61 คน ผ่านการ้จัำดักิจำกร้ร้มี่ 2 รุ่้น นอกจำากน่� บริ้ษัทั้ได้ัติดัตามี่ผล และสิำาร้วจำศักยภาพของพนักงานหลังจำาก 
เข้าร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่พบว่าม่ี่การ้พัฒนาภาวะผู้นำาท่ั้�สิอดัคล้องกับ Leadership Competency และ Future Competency และในแง่ของผลลัพธ์ิ 
ของโคร้งการ้ พบว่า มี่่โคร้งการ้ต้นแบบจำำานวน 12 โคร้งการ้

การ้แนะนำาผลิตภัณฑ์์และวิธิ่การ้ทั้ำาผลิตภัณฑ์์จำาก 
ALL Café เพ่�อสิร้้างมี่าตร้ฐานสิำาหร้ับผลิตภัณฑ์์ 
เพิ�มี่ทั้ักษะการ้ให้บร้ิการ้ และการ้จำัดัการ้ร้ายไดั้ในร้้าน

การ้พัฒนาวิธิ่การ้คัดัสิร้ร้ผลิตภัณฑ์์ 
เพ่�อลดัค่าใชุ้จ่ำายและการ้ป็รั้บป็รุ้งการ้ขาย 

โปรู้แกรู้ม Development Program for Food and Beverage Strategy

โครู้งก�รู้ CP ALL Young Challenger สำ�หรัู้บพีนักง�นรุู่้นใหม่

ที์�มีาข็องโคัรงกิาร

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

รายละเอียดิ์โคัรงกิาร CP ALL Young Challenger สุำาหรับพนักิงานรุ่นใหม่ี

โดิ์ยในปี 2562 
บริษััท์มุ่ีงสุนับสุนุนโปรแกิรมีดัิ์งกิล่าว 
คิัดิ์เป็นมูีลค่ัากิว่า 

6,462 ล้านบาท์ 

โดิ์ยมีีผู้เข้็าร่วมีทั์�งหมีดิ์ 

10,425 ราย

1

2

ST G  ST G  ST G  

การพั นาโปรแกรมและคัดเลือก กระบวนการพั นา การประเมินผลและต่อยอดการพั นา

 พั นาโปรแกรม
 ประชาสัมพันธ์โครงการ
 รับสมัคร
 คัดเลือกเปาหมาย

 Creati e oo t Ca p
 u ine  odel Can a
 การลงพ้ืนท่ีเย่ียมชมและการสร้างไอเดีย
 การออกแบบ การส่ือสารทางความคิด 
  และทักษะการนําเสนอ
 การนําเสนอโครงการต้นแบบ 
  ( re entation e ection and Clo ing)

 การวัด ักย าพในการเรียนรู้ 
  และการพั นาทักษะใหม่

รุ่น 
เมษายน-มิ ุนายน 2562

รุ่น 5
สิงหาคม-
กันยายน 2562

รุ่น 
กรก าคม-กันยายน 2562

รุ่น 5
ตุลาคม-ธันวาคม 2562

รุ่น 
ตุลาคม-พ จิกายน 2562

รุ่น 5
ธันวาคม 2562-มกราคม 256
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โคร้งการ้พัฒนาทั้ร้ัพยากร้บุคคลขององค์กร้ทั้่�มีุ่่ง 
สิ่งเสิร้ิมี่การ้เพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึของบุคลากร้ 
ทุั้กร้ะดัับมี่าอย่างต่อเน่�อง ส่ิงผลให้พนักงาน และ 
บุคลากร้ในสิายงานต่าง ๆ  ม่ี่ความี่รู้้ ความี่สิามี่าร้ถึ 
และความี่ชุำานาญ พร้้อมี่ทั้ั�งทั้ักษะทั้่�หลากหลาย 
บร้ิษ ัทั้เล ็งเห็นความี่สิำาค ัญของบุคลากร้ทั้่ �มี่ ่ 
ความี่ทัุ้่มี่เทั้ และเติบโตเค่ยงข้างกับองค์กร้มี่า 
อย่างยาวนานจำนวาร้ะการ้เกษ่ยณอายุพนักงาน  
โดัยการ้มีุ่่งสิน ับสิน ุน และให ้ความี่สิ ำาค ัญ 
กับบุคลากร้ทั้่ �จำะเกษ่ยณอายุ ผ่านโคร้งการ้ 
เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ก่อนเกษ่ยณให้กับพนักงาน 
ทัุ้กร้ะดัับ และทัุ้กวัย มีุ่่งสิร้้างความี่ตร้ะหนัก 
และให้ความี่รู้ ้ดั้านต่าง ๆ ตามี่ชุ่วงอายุ อาทั้ ิ
การ้บริ้หาร้ร้ายรั้บร้ายจ่ำาย การ้ลงทุั้น การ้วางแผน 
ก่อนเกษ่ยณ การ้ดัูแลสิุขภาพ ตลอดัจำนเชุิญ 
นักบร้ร้ยายให้ความี่รู้้ในดั้านต่าง ๆ นอกจำากน่� 
บร้ิษัทั้ยังเป็ิดัโอกาสิให้พนักงานเกษ่ยณอายุ 
ทั้ำาหน้าทั้่ �ถึ่ายโอนความี่รู้ ้ตามี่กลุ ่มี่เป็้าหมี่ายทั้่�
บร้ิษัทั้กำาหนดัไว้ และจำัดัการ้ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับ 
สิ ิทั้ธิ ิป็ร้ะโยชุน์ทั้ ่ �จำะไดั ้ร้ ับและการ้ดัูแลหลัง 
เกษ่ยณ การ้บร้ิหาร้เงิน การ้ลงทัุ้นอย่างคุ้มี่ค่า 

และการ้วางแผนความี่เป็ ็นอยู่หล ัง เกษ ่ยณ  
ร้วมี่ถึึงมี่่การ้จำัดัตั�ง Alumni Club (ชุมี่ร้มี่ผู้ 
เกษ่ยณอายุ) ขององค์กร้ภายใต้นโยบายสิ่งต่อ 
คุณค่าให้องค์กร้ อ่กทั้ั�ง บร้ิษัทั้ยังมี่อบโอกาสิ 
การ้เป็็นทั้่�ป็ร้ึกษาให้กับองค์กร้ และเพ่�อคุณภาพ 
ชุ่ว ิตทั้่ �ดั ่ข ึ �นของพนักงานหลังเกษ่ยณอายุ 
บร้ิษัทั้ยังเป็ิดัโอกาสิให้พนักงานทั้่�เกษย่ณอายุแล้ว 
ทัุ้กร้ะดัับ สิามี่าร้ถึซื้่�อป็ร้ะกันสิุขภาพกลุ่มี่ ภาค 
สิมี่ัคร้ใจำเพ่ �อร้ ับสิิทั้ธิ ิ �ค ่าร้ ักษาพยาบาลกร้ณ ่
คนไข้ใน ไดั้ร้ับเงินชุ่วยเหล่อจำากบร้ิษัทั้กร้ณ่เสิ่ย 
ชุ่วิต และโอกาสิการ้เป็็นเจ้ำาของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ป็ร้ะเภทั้สิโตร้์พาร้์ทั้เนอร้์ตามี่เง่�อนไขทั้่�บร้ิษัทั้ 
กำาหนดั ร้วมี่ถึึงร้ับสิิทั้ธิิ�เข้าใชุ้ห้องพยาบาลของ 
บริ้ษัทั้ และร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่ของบริ้ษัทั้ และยังได้ัรั้บเ
ก่ยร้ติเชุิญให้มี่าเป็็นวิทั้ยากร้พิเศษให้แก่สิถึาบัน 
การ้ศึกษาของบร้ิษัทั้ นอกจำากการ้เตร้่ยมี่ความี่
พร้้อมี่ให้บุคลากร้ทั้่�จำะเกษ่ยณแล้ว บร้ิษัทั้ยังมี่่ 
การ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ให้ผู้ทั้่�เข้าร้ับตำาแหน่งแทั้น 
ผู้เกษ่ยณทั้ั�งดั้านทั้ักษะ ความี่รู้้ และเน่�องาน โดัย 
ผู ้เกษ่ยณมี่่กร้ะบวนการ้ถึ่ายโอนความี่รู้ ้มี่ายัง 
ผู้สิ่บทั้อดัตำาแหน่ง โดัยมี่่ขั�นตอนดัังภาพ 

ในปี 2562 
มีีจีำานวนผู้เกิษีัยณอายุ 
เป็นเจ้ีาข็องร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
จีำานวน 

2 ราย 

เป็นที์�ปรึกิษัาข็ององค์ักิรจีำานวน  

45 ราย

โครู้งก�รู้เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมก่อนเกษีัย่ณ์ และแผนหลังเกษีัย่ณ์อ�ยุ่พีนักง�น 

ที์�มีาข็องโคัรงกิาร

ผลกิารดิ์ำาเนินงาน

01 02 03 04 05
เตรียมรายช่ือ

ผู้เกษียณอย่างน้อย
2-  ปี

กําหนด
กลุ่มเปาหมาย
ของผู้รับความรู้

กําหนดเคร่ืองมือ
การ ่ายทอดความรู้

ให้เหมาะสมกับ
ความรู้ท่ีเช่ียวชาญ

ประเมินผล
การ ่ายทอด
กับผู้รับการ
่ายทอดความรู้

คัดเลือกเ พาะ
ความรู้ท่ีเช่ียวชาญ
ท่ีองค์กรต้องการ
หรือความรู้วิก ติ
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เป็็นโคร้งการ้ชุ่วยสิร้้างความี่เข้าใจำให้กับพนักงานในองค์กร้ ให้เกิดั 
ความี่เข้าใจำและมี่่ความี่ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
ของเทั้คโนโลย่ดัิจำิทั้ัลในองค์กร้ (Digital Transformation) สิู่การ้ 
เป็็นร้ะบบเทั้คโนโลย่ดัิจำิทั้ัลมี่ากยิ�งขึ�น โดัยโคร้งการ้มี่่วัตถึุป็ร้ะสิงค์ 
ในการ้พัฒนาผู้นำาร้ะดัับบังคับบัญชุา (แผนก) ทั้่�มี่่ศักยภาพในการ้ 
มีุ่่งสิู่การ้เป็็นผู้นำาดั้านดัิจำิทั้ัล (Digital Leaders) ผ่านรู้ป็แบบการ้ 
เร้่ยนรู้้จำากการ้ลงมี่่อป็ฏิิบัติจำร้ิง เพ่�อให้เกิดัความี่รู้้และเข้าใจำเร้่�อง 
ดิัจิำทัั้ลท่ั้�ม่ี่ผลต่อการ้ป็ร้ะกอบธุิร้กิจำขององค์กร้ ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ม่ี่แนวคิดั 
หร้่อนวัตกร้ร้มี่ในการ้ยกร้ะดัับการ้ทั้ำางานขององค์กร้ ให้สิามี่าร้ถึ 
สิอดัคล้องกับความี่ทั้้าทั้ายและการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของโลก ภายใต้
แนวป็ฏิิบัติตามี่แผนภูมี่ิดั้านข้างน่�

โคร้งการ้อบร้มี่หลักสูิตร้การ้พัฒนาองค์กร้เพ่�อความี่ยั�งย่น เป็็นหนึ�ง 
ในเป้็าหมี่ายการ้พัฒนาสู่ิความี่ยั�งย่นขององค์กร้ ในการ้พัฒนาความี่รู้้ 
และทัั้กษะท่ั้�จำำาเป็็นสิำาหรั้บพนักงาน พร้้อมี่ทัั้�งพัฒนาผู้นำาให้ม่ี่วิสัิยทัั้ศน์ 
ในการ้บร้ิหาร้เพ่�อสินับสินุนการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่างยั�งย่น ร้วมี่ไป็ถึึง 
การ้พัฒนาความี่รู้้ และทัั้กษะท่ั้�จำำาเป็็นสิำาหรั้บคู่ค้า และพันธิมิี่ตร้ 
ทั้างธิุร้กิจำในการ้สินับสินุนการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่างยั�งย่น 

นอกจำากน่� บร้ิษัทั้กำาหนดัให้มี่่การ้เร้่ยนรู้้ผ่านออนไลน์ในเร้่�อง “Digital Mindset ” พร้้อมี่มี่่ 
การ้วัดัป็ร้ะเมี่ินความี่รู้้ ความี่เข้าใจำ เพ่�อให้มี่ั�นใจำว่าพนักงานมี่่ความี่พร้้อมี่ก้าวสิู่การ้เป็็นพลเมี่่องดัิจำิทั้ัล 
โดัยม่ี่เน่�อหาหลักสูิตร้ป็ร้ะกอบด้ัวย 3 ส่ิวน ค่อ ส่ิวนท่ั้� 1 : เปิ็ดัโลกดิัจิำทัั้ล  ส่ิวนท่ั้� 2 : พลเม่ี่องดิัจิำทัั้ล และส่ิวนท่ั้� 3 :  
ความี่ป็ลอดัภัยในยุคดัิจำิทั้ัล พร้้อมี่แบบป็ร้ะเมี่ินในแต่ละบทั้ 

โครู้งก�รู้พัีฒน�ผ้�นำ� Next Digital Leaders

โครู้งก�รู้อบรู้มหลักส้ตรู้ก�รู้พัีฒน�องค์กรู้เพืี�อคว�มยั่�งยื่น

ในปี 2562 มีีผู้นำาระดัิ์บ 
บังคัับบัญชาผ่านกิารพัฒนา 
จีำานวน  

2 รุ่น รวมี 61 คัน 

โดิ์ยผู้บริหารและพนักิงาน 
สุายสุำานักิงานผ่านกิารเรียนรู้ 
และวัดิ์ประเมิีน 
ร้อยละ

 100

มีีโคัรงกิารต้นแบบด้ิ์านดิิ์จิีทั์ล 

12 โคัรงกิาร

ภายใต้ความี่มุ่ี่งมัี่�นขององค์กร้เพ่�อการ้เป็็นผู้นำาในการ้พัฒนาทั้รั้พยากร้ 
บุคคลตลอดัห่วงโซื้่คุณค่าให้มี่่ความี่พร้้อมี่ มี่่ความี่รู้้ และมี่่ทั้ักษะ 
ในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำโดัยคำานึงการ้พัฒนาอย่างยั�งย่น โดัยในปี็ 2562 
บริ้ษัทั้ขยายผลการ้อบร้มี่ไป็ยังผู้บริ้หาร้ร้ะดัับต้น (ผู้บริ้หาร้ร้ะดัับฝ่าย 
หร่้อเท่ั้ยบเท่ั้า) ม่ี่ผู้ผ่านการ้อบร้มี่ 518 ร้าย 

การคิดเชิงกลยุทธ์

การกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ

การเป็นผู้นําความเปล่ียนแปลง

การสร้างคนเก่ง

การมุ่งเน้นผลสัม ทธิ

การสร้างความร่วมมือ

ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในธุรกิจ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

igital Tec nolog

igital Securit

igital Co unication

ata and nal tic

e ign T in ing
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1010

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  85



บริ้ษัทั้ตร้ะหนักด่ัว่าการ้เตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่เร่้�องคน การ้พัฒนาคนเก่ง 
เพ่�อให้เป็็นผู้สิ่บทั้อดัตำาแหน่งในอนาคต ทั้่�พร้้อมี่จำะนำาพาองค์กร้ 
ให้เติบโต สิร้้างสิร้ร้ค์สิิ�งท่ั้�ด่ั และสิร้้างความี่ยั�งย่นให้กับองค์กร้เป็็นเร่้�อง 
สิำาคัญ พนักงานท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิงต้องการ้งานท่ั้�ท้ั้าทั้าย ได้ัรั้บการ้พัฒนา 
อย่างต่อเน่�อง ไดั้เร้่ยนรู้้สิิ�งใหมี่่ ๆ เพิ�มี่ทั้ักษะให้กับตัวเองอยู่เสิมี่อ  
เพ่�อให้เติบโตก้าวหน้าในสิายอาชุ่พของตน จึำงได้ัให้ความี่สิำาคัญการ้พัฒนา 
กร้ะบวนการ้คัดัเล่อก และการ้พัฒนาพนักงานท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิงอย่าง 
ต่อเน่�อง เพ่�อให้มัี่�นใจำว่าได้ั Talent ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิงเข้าสู่ิกร้ะบวนการ้ 
พัฒนา โดัยบริ้ษัทั้ม่ี่กร้ะบวนการ้คัดัเล่อกพนักงานกลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิง 

ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ได้ัม่ี่การ้ดัำาเนินการ้ทั้บทั้วน และคัดัเล่อกพนักงาน 
ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิงตามี่ร้อบ โดัยม่ี่การ้ดัำาเนินการ้คัดัเล่อกทุั้ก 2 ปี็ และ 
ในปี็ 2562 ม่ี่จำำานวนพนักงานท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิง 487 คน ซึื้�งถูึกกำาหนดั 
ให้เป็็นผู้ส่ิบทั้อดัตำาแหน่ง 157 คน คิดัเป็็นร้้อยละ 32 ของพนักงาน 
กลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิงทัั้�งหมี่ดั โดัยม่ี่จำำานวนเพิ�มี่ขึ�นจำากปี็ 2560-2561  
จำำานวน 81 คน คิดัเป็็นร้้อยละ 106 จำากจำำานวนพนักงานกลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ 
ศักยภาพสูิงท่ั้�พร้้อมี่จำะเป็็นผู้ส่ิบทั้อดัตำาแหน่ง และบริ้ษัทั้ยังสิามี่าร้ถึ 
รั้กษาพนักงานกลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิงเหล่าน่�ไว้ไดั้ 487 คน คิดัเป็็น 
ร้้อยละ 100 ของพนักงานทั้่�ไดั้ร้ับการ้จัำดักลุ่มี่เป็็นพนักงานกลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่
ศักยภาพสูิงทัั้�งหมี่ดั 

ก�รู้พัีฒน�พีนักง�นกลุ่มที�มีศักย่ภ�พีส้ง (Talent Management) 

ซื้ึ�งคำานึงถึึงเกณฑ์์การ้คัดัเล่อกต่าง ๆ ป็ร้ะกอบดั้วย 1) คุณสิมี่บัติ 
และผลการ้ป็ฏิิบัติงาน 2) การ้ป็ร้ะเมี่ินศักยภาพ ทั้่�ป็ร้ะเมี่ินโดัย 
ผู้บังคับบัญชุา พร้้อมี่ทั้ั�งนำาเสินอผลป็ร้ะเมี่ินเพ่�อขอความี่เห็นชุอบ 
3) การ้ป็ร้ะเมี่ินผลแบบร้อบดั้าน (360 Degree Feedback)  
พร้้อมี่กันน่�ผลการ้ป็ร้ะเมี่ินจำะถึูกสิ่งไป็ยังผู้บังคับบัญชุาเพ่�อทั้ำาหน้าทั้่� 
ป็ร้ับเทั้่ยบผลการ้ดัำาเนินงานภายใต้ข้อกำาหนดัและหลักเกณฑ์์ของ 
บริ้ษัทั้ ทัั้�งน่� ผู้ท่ั้�ผ่านกร้ะบวนการ้คัดัเล่อกพนักงานกลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิง 
จำะเข้าสิู ่กร้ะบวนการ้พัฒนาขององค์กร้ดั้วยหลักสิูตร้พัฒนากลุ่มี่ 
Talent Pool และหลักสิูตร้จำากสิถึาบันผู้นำาซื้่พ่ (CP Leadership 
Institute: CPLI)

คุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงาน 

ก ร

การประเมิน
ักย าพ

ร

การประเมินผล
แบบรอบด้าน

ี ร
ร

การปรับเทียบ
ผลการประเมิน

ี

ก

กระบวนการพั นาพนักงานท่ีมี ักย าพสูง

เกณ ์การคัดเลือกพนักงานกลุ่มท่ีมี ักย าพสูง

01
การคัดเลือกพนักงานท่ี
เข้าหลักเกณ ์เบ้ืองต้น

02
การประเมิน
ักย าพ

03
สรุปผล

04
การพั นา
ักย าพ

05
การประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าในการพั นา

06
การรายงานความก้าวหน้าของ
การพั นาแก่คณะกรรมการ

360°
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บริ้ษัทั้ได้ัดัำาเนินการ้คัดัเล่อก และพัฒนาพนักงานกลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิง (Talent Management) เพ่�อพร้้อมี่ท่ั้�จำะเป็็นผู้ส่ิบทั้อดัตำาแหน่งผู้บริ้หาร้ 
ร้ะดัับสูิงในอนาคต (Succession Planning ) มี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยอาศัยกร้ะบวนการ้วางแผนการ้ส่ิบทั้อดัตำาแหน่งขององค์กร้ ดัังน่� 

โดัยในป็ี 2560-2561 บร้ิษัทั้มี่่จำำานวนพนักงานทั้่�มี่่ศักยภาพสิูง 
(Talent) จำำานวน 521 คน ซื้ึ�งถึูกกำาหนดัให้เป็็นผู้สิ่บทั้อดัตำาแหน่ง 
ของผู้บร้ิหาร้จำำานวน 76 คน คิดัเป็็นร้้อยละ 17  และจำำานวน 13 คน 
คิดัเป็็นร้้อยละ 25 ได้ัรั้บการ้เล่�อนตำาแหน่งให้เป็็นผู้บริ้หาร้ร้ะดัับสูิง 
ร้วมี่ทั้ั�งบร้ิษัทั้สิามี่าร้ถึร้ักษาพนักงานกลุ่มี่ทั้่�มี่่ศักยภาพสิูงเหล่าน่� 
ไว้ไดั้ 481 คน คิดัเป็็นร้้อยละ 92 ของพนักงานทั้่�ไดั้ร้ับการ้จำัดักลุ่มี่ 

เป็็นพนักงานกลุ่มี่ทั้่�มี่่ศักยภาพสิูงทั้ั�งหมี่ดั ในสิ่วนของการ้พัฒนา 
พนักงานท่ั้�กลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิง และผู้ส่ิบทั้อดัตำาแหน่งจำะได้ัรั้บทั้ร้าบ 
ผลการ้ป็ร้ะเมี่ินศักยภาพตนเอง และจำัดัทั้ำาแผนพัฒนาตนเอง เพ่�อ 
เสิริ้มี่จุำดัแข็ง และจุำดัท่ั้�เป็็นอุป็สิร้ร้คต่อการ้เจำริ้ญเติบโตในอาชุ่พ ร้วมี่ทัั้�ง
บริ้ษัทั้ได้ัม่ี่การ้ออกแบบโคร้งการ้พัฒนาเฉพาะสิำาหร้ับกลุ่มี่ดัังกล่าว 
 โดัยใชุ้กร้ะบวนการ้พัฒนาใน 3 เร้่�อง ดัังน่�

ก�รู้ว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่ง

การ้พัฒนาผ่านกร้ะบวนการ้อบร้มี่ (Development through Structured Course) ทัั้�งจำากภายในและภายนอกองค์กร้และการ้ศึกษา
ดั้วยตนเองผ่านร้ะบบออนไลน์ (E-Learning) โดัยในป็ีทั้่�ผ่านไดั้มี่่การ้อบร้มี่หลักสิูตร้ดัังน่�

โดย่มีวัตถุปรู้ะสงค์เพืี�อให�พีนักง�นได�สะท�อนถึง 
พีฤติกรู้รู้ม ที�โดดเด่นหรืู้อมีศักย่ภ�พีเพืี�อเพิี�ม 
ปรู้ะสิทธิภ�พีและพัีฒน�ตนเองได�ดีจั�กก�รู้ใช� 
จุัดแข็้งข้องตนเองโดย่ใช�แบบปรู้ะเมนิศักย่ภ�พี
ข้องบุคล�กรู้เพืี�อก�รู้พัีฒน� (Strengths Finder) 
และเชื�อมโย่งกับก�รู้ว�งแผนก�รู้พัีฒน�รู้�ย่
บุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) ได�อย่่�งมีปรู้ะสิทธิภ�พี และสอดคล�อง
กับก�รู้เป็นผ้�นำ�ข้ององค์กรู้ในอน�คต  

จัำ�นวน 6 รุู่้น ผ้�เข้��รู่้วมอบรู้มทั�งหมด 224 คน  

หลักิสูุตร Grow with Your Strength
for Talent (ปลดิ์ล็อคัศัักิยภาพ

ด้ิ์วยตัวคุัณเอง) 

หลักิสูุตร Business Executive’s 
Image for Success (กิารเสุริมีสุร้าง

ภาพลักิษัณ์ผู้บริหาร)

หลักิสูุตร
 Leader as Coach 

โดย่มีวัตถุปรู้ะสงค์เพืี�อเสริู้มสรู้��งภ�พีลักษัณ์์ 
ที�ดี เพิี�มศัย่ภ�พีก�รู้สื�อส�รู้อย่่�งมืออ�ชีพี เพืี�อ 
ก�รู้ต่อย่อดท�งธุรู้กิจัและเป็นที�ย่อมรัู้บจั�ก 
บุคคลภ�ย่ในและภ�ย่นอกองค์กรู้ 

จัำ�นวน 2 รุู่้น ผ้�เข้��รู่้วมอบรู้มทั�งหมด 60 คน 

โดย่มีวัตถุปรู้ะสงค์เพืี�อเข้��ใจับทบ�ทข้องผ้�นำ� 
ในก�รู้พัีฒน�ศักย่ภ�พีข้องทีม และก�รู้ด้แล 
รัู้กษั�พีนักง�นกลุ่มที� มีศักย่ภ�พีส้งข้อง 
องค์กรู้ เพิี�มศักย่ภ�พีก�รู้เปน็ผ้�นำ� และทักษัะ 
ก�รู้จััดก�รู้ด�วย่ก�รู้ใช�วิธีก�รู้ และกรู้อบ
คว�มคิดแบบ Coaching อีกทั�งก�รู้พัีฒน� 
ทักษัะก�รู้สื�อส�รู้ และเรีู้ย่นรู้้�ก�รู้นำ�เทคนิค 
ก�รู้โค�ชไปปรัู้บใช�ในสถ�นก�รู้ณ์์ต่�ง ๆ

จัำ�นวน 1 รุู่้นผ้�เข้��รู่้วมอบรู้มทั�งหมด 30 คน

1
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ทบทวนทิ ทาง
การดําเนินธุรกิจ

ขององค์กร

กําหนด ักย าพ
ของผู้สืบทอด

ตําแหน่งสําคัญ
ระบุตําแหน่ง

ท่ีมีความสําคัญ
ประเมินผู้สมัคร

สืบทอดตําแหน่ง

ยืนยันรายช่ือ
ผู้สมัคร

สืบทอดตําแหน่ง

ตรวจสอบ
และประเมินผล

ndi idual
e elop ent

lan  

ออกแบบ ndi idual
e elop ent

lan  

ประเมินผลและรายงาน
กระบวนการวางแผน

สืบทอดตําแหน่ง

กระบวนการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง
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โปรู้แกรู้มด้แลรัู้กษั�พีนักง�นใหม่ (On-Boarding Program)

โป็ร้แกร้มี่ดัูแลร้ักษาพนักงานใหมี่่ มีุ่่งหวังให้พนักงานใหมี่่สิามี่าร้ถึเร้่ยนรู้้ ป็ร้ับตัวเข้ากับ 
วัฒนธิร้ร้มี่องค์กร้ และวัฒนธิร้ร้มี่ภายในหน่วยงานไดั้อย่างร้วดัเร้็ว โดัยกำาหนดัให้ 
หน่วยงานต้นสัิงกัดัดูัแลพนักงาน ร้วมี่ถึึงการ้กำาหนดันโยบายให้พนักงานท่ั้�เข้าทั้ำางานใหม่ี่ 
ไดั้ร้ับการ้ฝึกป็ฏิิบัติงานทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น เพ่�อให้เข้าใจำบร้ิบทั้การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
ขององค์กร้ และตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของร้้านสิาขา อันเป็็นทั้่�มี่าของร้ายไดั้หลักของ 
องค์กร้ ซึื้�งผลของโป็ร้แกร้มี่ดูัแลรั้กษาพนักงาน ใหม่ี่สิามี่าร้ถึชุ่วยให้พนักงานป็รั้บตัวได้ัเร็้วขึ�น 
และส่ิงผลให้อัตร้าการ้ลาออกของพนักงานใหม่ี่ในชุ่วง 6 เด่ัอนแร้กลดัลง 

โดิ์ยในปี 2562 
โปรแกิรมีดูิ์แลรักิษัาพนักิงานใหม่ี 
ได้ิ์รับคัวามีพึงพอใจีจีากิ 
พนักิงานใหม่ีคิัดิ์เป็น

ร้อยละ 96.36

การ้พัฒนาโดัยบุคคลต่าง ๆ (Development through Others) เชุ่น จำากผู้บังคับบัญชุาโดัยตร้ง (Manager) จำากผู้บร้ิหาร้ร้ะดัับสิูง 
(Executive Coaching) หร้่อจำากผู้เชุ่�ยวชุาญเฉพาะทั้างองค์กร้ภายนอก (One on One Coaching) 

       การ้พัฒนาโดัยผ่านการ้ลงมี่่อป็ฏิิบัติจำร้ิง (Development through Experience) ในรู้ป็แบบต่าง ๆ ดัังน่�
 3.1 การ้มี่อบหมี่ายโคร้งการ้พิเศษ (Project Assignment / Agile Project) ในการ้ทั้ำางานทั้ั�งโคร้งการ้ภายในหน่วยงานหร้่อ 
  โคร้งการ้ทั้่�ต้องทั้ำางานป็ร้ะสิานหลายสิ่วนงาน 
 3.2 การ้เข้าร้่วมี่โคร้งการ้พัฒนาผู้นำาเคร้่อเจำร้ิญโภคภัณฑ์์  ซื้ึ�งโคร้งการ้ดัังกล่าวพนักงานผู้มี่่ศักยภาพสิูง ต้องออกจำากงานป็ร้ะจำำา  
  จำำานวน 6 เด่ัอน ไป็ฝึกป็ฏิิบัติจำริ้งในการ้ทั้ำาธุิร้กิจำ โดัยโคร้งการ้ดัังกล่าวม่ี่ 4 ป็ร้ะเภทั้ สิำาหรั้บฝึกป็ฏิิบัติพนักงานท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิง 
  และผู้สิ่บทั้อดัตำาแหน่ง แยกตามี่ร้ะดัับดัังน่�
   3.2.1 CP Senior Leaders Program : SLP  (เถึ้าแก่ใหญ่) 
   3.2.2 CP Leaders Development Program : LDP (เถึ้าแก่กลาง)
   3.2.3 CP Potential  Leaders Development Program : PLP  (เถึ้าแก่เล็ก)
   3.2.4 CP Future Leaders Development Program : FLP (เถึ้าแก่น้อย) 
    ร้วมี่จำำานวน 32 คน คิดัเป็็นร้้อยละ 9.6  ของพนักงานท่ั้�ได้ัรั้บการ้จัำดักลุ่มี่เป็็นพนักงานกลุ่มี่ท่ั้�ม่ี่ศักยภาพสูิงทัั้�งหมี่ดั
 3.3 การ้เร้่ยนรู้้โดัยการ้ติดัตามี่/ป็ร้ะกบกับผู้บังคับบัญชุา (Job Shadowing) เพ่�อเตร้่ยมี่พร้้อมี่สิำาหร้ับการ้ขึ�นดัำาร้งตำาแหน่งจำร้ิง 
 3.4 การ้หมีุ่นเว่ยนงาน (Job Rotation) ทั้ั�งภายในสิายงานและข้ามี่สิายงาน

2

3
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Health นวัตกรรมสร�างป า
เพิ่มคุ ค�าทางธุรกิจ

คัดสรรอาหารปลอดภัย
ห�วงใยสุขภาพผู �บริโภค

มอบโอกาสทางการศึกษา
สร�างอาชีพ สร�างอนาคต

แบ�งป นโอกาส
สรรสร�างคุ ค �าสังคม

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร�างความปลอดภัยน�าทางาน

จิตใ ใช�เพียง น �าง ค ังคมแก �ง
ค อบค ัวเข�มเเข็ง กินอิ่ม นอนอุ�น ละมุน ัก

ซีพี ออลล  ม รร ร� ั ม กินดี อ ดี ด ก�ร ร� อก�  

ท� อ�ชีพ ท� รกิจ ล  อก� ท� ก�ร กษ� พอ หทก น มีรอ ิม

ห �ม มิ จ ร� ชมชนทีมี �ม ม  ล มี �พทีดี 

พอ นร�ก �น อ �มมัน หกับ ร ท อ

สุข าพทีดี องสุขทั้งกายและใจ
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เพิ�มีมูีลค่ัานวัตกิรรมีด้ิ์านผลิตภัณฑ์์ กิารบริกิารและกิระบวนกิาร ให้ได้ิ์อีกิ 

ภายในปี 2563 เที์ยบกัิบ
มูีลค่ัาจีากิปีฐาน 2559 50ร้อยละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

1,286

521

 ล��นบ�ท

 ล��นบ�ท

6,788

297

ม้ลค่�นวัตกรู้รู้มจั�กผลิตภัณ์ฑ์์ 
บริู้ก�รู้และก�รู้ปรัู้บปรุู้งกรู้ะบวนก�รู้ 

ผลง�นนวัตกรู้รู้ม
ที�ส่งเข้��ปรู้ะกวด

ผลง�นนวัตกรู้รู้ม
พัีฒน�เทคโนโลยี่ 
และผลิตภัณ์ฑ์์

งบปรู้ะม�ณ์ด��นก�รู้วิจััย่ 
พัีฒน�เทคโนโลยี่ และนวัตกรู้รู้ม

นวัตกรู้รู้มสรู้��งปัญญ� 
เพิี�มม้ลค่�ท�งธุรู้กิจั

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG9 สุ่งเสุริมีอุตสุาหกิรรมี  
  นวัตกิรรมี   
  และโคัรงสุร้างพ้�นฐาน
 9.5 เพิื่�มการวิจัยทางวิทยาศาสต่ร์ 
  ยกระดับความสามารถั 
  ด้านเทคโนโลุ่ยีของภิาค 
  อุต่สาหกรรม

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัา
  และกิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.2 บรรลุุ่ผู้ลิุ่ต่ภิาพื่ระดับ 
  ส่งขึ�นทางเศรษฐกิจ 
  ผู่้านความหลุ่ากหลุ่าย  
  การพัื่ฒนา เทคโนโลุ่ยี  
  แลุ่ะนวัต่กรรม

SDG17 กิารมีีสุ่วนร่วมีในเป�าหมีาย 
  กิารพัฒนาอย่างยั�งย้น
 17.8 สร้างกลุ่ไกทางวิทยาศาสต่ร์  
  เทคโนโลุ่ยี แลุ่ะนวัต่กรรมแลุ่ะ 
  ปรับปรุงความพื่ร้อมของ 
  เทคโนโลุ่ยี

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

มูีลค่ัานวัตกิรรมี
ที์�เกิิดิ์ขึ็�นในแต่ละปี (ล้านบาท์)

มูีลค่ัานวัตกิรรมีสุะสุมีนับจีากิปีฐาน
(ล้านบาท์)

2560 2561 2562 เป�าหมีาย 2563

4,642 4,506
6,788

4,547

2559

4,547

9,189
13,695

20,483 20,516

6,821

0 2 -1 49.3 50ร้อยละท์ี�เพิ�มีข็ึ�น
ข็องมีูลคั่านวัตกิรรมี* 
เมี้�อเท์ียบปีฐาน 

*ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ
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คัวามีท้์าท์าย

การ้เป็ล่ �ยนแป็ลงอย่างร้วดัเร้็วของเทั้คโนโลย่ดัิจำิทั้ัลเข้ามี่ามี่่บทั้บาทั้และมี่่อิทั้ธิิพลต่อ 
การ้ใชุ้ชุ่วิตป็ร้ะจำำาวันของผู้บร้ิโภคทั้่�สิร้้างแนวทั้างและวิธิ่การ้บร้ิโภคสิินค้าในรู้ป็แบบใหมี่่ ๆ 
โดัยมี่่ความี่คาดัหวังต่อคุณค่าของสิินค้าและบร้ิการ้เพิ �มี่มี่ากขึ�นซื้ึ�งเป็็นความี่ทั้้าทั้ายทั้ั�วโลก  
และยังสิ่งผลกร้ะทั้บต่อรู้ป็แบบและบร้ิบทั้ในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ อาทั้ิ การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำดั้วย 
นวัตกร้ร้มี่ทั้่�สิามี่าร้ถึสิร้้างความี่ร้วดัเร้็วและความี่สิะดัวกสิบายให้กับผู้บร้ิโภคไดั้ การ้ดัำาเนิน 
ธิุร้กิจำดั้วยนวัตกร้ร้มี่ทั้่�คำานึงและให้ความี่สิำาคัญกับสิังคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ  กับการ้ 
เติบโตทั้างธุิร้กิจำ การ้สิร้้างการ้เตร่้ยมี่พร้้อมี่เพ่�อรั้บม่ี่อกับการ้เป็ล่�ยนแป็ลงทั้างเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ล   
จำึงเป็็นเร้่�องทั้่�ทัุ้กองค์กร้ควร้ให้ความี่สิำาคัญและป็ร้ับตัวไป็พร้้อมี่กัน

คว�มคืบหน��ปี 2562

ดิจิัทัล สโตร์ู้ ส�ข้�นำ�รู่้อง
ทดลอง “รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น 
ส�ข้�ทรู้้ดิจิัทัล พี�ร์ู้ค” และ 
“แม็คโครู้ ฟ้ื้ด้เซีอร์ู้วิส 
ส�ข้�ล�ดกรู้ะบัง” 

นวัตกรู้รู้มก�รู้บริู้ก�รู้ แบงกิ�งเอเย่่นต์
รัู้บส่งพัีสดุ ต้�จััดจัำ�หน่�ย่สินค��อัตโนมัติ
แอปพีลิเคชันบริู้ก�รู้สั�งซืี�อสินค��ชื�อ
“7-Eleven Delivery” 
บริู้ก�รู้ส่งตรู้งหน��บ��น  

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นนวัตกรู้รู้ม

นวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ นวัตกิรรมีแบบป้ดิ์

4,680 2,108

1,3703,1362561

2562

มีูลคั่านวัตกิรรมี (ล้านบาท์)

105 826

1,167120

2561

2562 40 119

96262561

2562

ผลงานท์ี�สุ่งเข็้าประกิวดิ์ (ผลงาน) ผลงานท์ี�ไดิ์้รับรางวัล (ผลงาน)

270

2,491

2561

2562

จีำานวนนวัตกิร (ราย)

บุคัลากิรดิ์้านวิจีัย และพัฒนา

254 ราย

ผลงานวิจัีย และพัฒนา
521

อนุสิุท์ธิิบัตร
1

สิุท์ธิิบัตร
8

งบประมีาณดิ์้านวิจีัย และพัฒนา

297 ล้านบาท์
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บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านนวัตกร้ร้มี่ภายใต้ความี่มีุ่่งหวังในการ้สิร้้างการ้เติบโตของธิุร้กิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ กัน พร้้อมี่กันน่� 
บร้ิษัทั้ไดั้มี่่การ้จำัดัตั�งหน่วยงานดั้านวิจำัย พัฒนาเทั้คโนโลย่ และนวัตกร้ร้มี่ทั้่�สิามี่าร้ถึสิร้้างคุณค่าทั้างเศร้ฐกิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ ดัังน่�

ทั้ำาหน้าทั้่�ขับเคล่�อนข่ดัความี่สิามี่าร้ถึ และบทั้บาทั้ดั้านนวัตกร้ร้มี่
และเทั้คโนโลย่ขององค์กร้มี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านการ้ดัำาเนินงาน 
ดั้านการ้วิจำัยและพัฒนา การ้คิดัค้นและถึ่ายทั้อดัเทั้คโนโลย่ใหมี่่ ๆ   
พร้้อมี่ขยายผลไป็สิู่การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำตามี่ยุทั้ธิศาสิตร้์ขององค์กร้ 
โดัยศูนย์เทั้คโนโลย่ 7 ศูนย์ ป็ร้ะกอบดั้วย

1) ก�รู้จััดตั�งศ้นย์่เทคโนโลยี่และนวัตกรู้รู้ม

ในปี 2562 มีผลง�นวิจััย่และ 
พีัฒน�เทคโนโลย่ี จัำ�นวน

8 ผลง�น  

งบปรู้ะม�ณ์ด��นก�รู้วิจััย่และ
พัีฒน�กว่�  

30 ล��นบ�ท 

จั�กโครู้งก�รู้วิจััย่และพัีฒน�เทคโนโลยี่ดังกล่�ว ส�ม�รู้ถนำ� 
องค์คว�มรู้้�ด��นเทคโนโลยี่ก�รู้คงคุณ์ค่�ท�งโภชน�ก�รู้ม�ใช�ในก�รู้ 
พัีฒน�ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เกิดผลิตภัณ์ฑ์์นวัตกรู้รู้ม (Product Innovation)  
ที�กำ�ลังมีก�รู้ข้ย่�ย่ผลไปส่้เชิงพี�ณิ์ชย์่ในรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น เช่น  
จััมโบ�บิ�กเป�มังสวิรัู้ติเพิี�มวิต�มินบี, เบอร์ู้เกอร์ู้ข้��วกล�องไก่แซ่ีบ 
เพิี�มวิต�มินบี เป็นต�น

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

สุำานักิงานพัฒนาวิท์ยาศัาสุตร์เท์คัโนโลยีและนวัตกิรรมี
(Science Technology and Innovation Development Office: STIDO) 

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”)  มีุ่่ง
ดัำาเนินงานดั้านการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้นวัตกร้ร้มี่อย่างต่อเน่�อง ภายใต ้
ความี่มีุ่่งมี่ั�นของการ้เป็็นผู้นำาองค์กร้ดั้านนวัตกร้ร้มี่ใหมี่่ ๆ ทั้ั�งดั้าน 
การ้พัฒนาผลิตภัณฑ์์ สิร้้างสิร้ร้ค์การ้บร้ิการ้ และขั�นตอนในการ้ 
ป็ฏิิบัติงานขององค์กร้ เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่ผลกร้ะทั้บในเชุิงบวกต่อสิังคมี่ 
และสิิ�งแวดัล้อมี่ ผ่านการ้เพิ�มี่มีู่ลค่าดั้านนวัตกร้ร้มี่จำากผลิตภัณฑ์ ์
ใหมี่่และเพิ �มี่มีู่ลค่าจำากกร้ะบวนการ้นวัตกร้ร้มี่ดั้านผลิตภัณฑ์์  
พร้้อมี่ทั้ั �งมีุ่ ่งเสิร้ิมี่สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่แห่งนวัตกร้ร้มี่ภายในองค์กร้ 
และสินับสินุนการ้สิร้้างนวัตกร้ร้มี่ร้่วมี่กับผู้มี่่ส่ิวนได้ัสิ่วนเสิ่ยภายนอก 
องค์กร้ พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้ดัำาเนินงานดั้านเทั้คโนโลย ่
และนวัตกร้ร้มี่ผ่านแนวทั้างการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ดัังน่� 1) การ้จำัดัตั�ง 
ศูนย์เทั้คโนโลย่และนวัตกร้ร้มี่ 2) การ้พัฒนาด้ัานเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศ 
และเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ล (Digital Transformation) และ 3) วัฒนธิร้ร้มี่ 
นวัตกร้ร้มี่ (Innovation Culture)

แนวท์างกิารบริหารจีัดิ์กิารดิ์้านเท์คัโนโลยีและนวัตกิรรมี

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารพาณิชย์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีชีวภาพ

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารกิ่อสุร้าง

ศัูนย์เท์คัโนโลยีโลจีิสุติกิสุ์

ศัูนย์บริหารจีัดิ์กิาร
เท์คัโนโลยีกิารศัึกิษัา

ศัูนย์เท์คัโนโลยีหุ่นยนต์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

กิารจีัดิ์ตั�งศัูนย์
เท์คัโนโลยี

และนวัตกิรรมี

กิารพัฒนาดิ์้าน
เท์คัโนโลยีสุารสุนเท์ศั
และเท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

วัฒนธิรรมี
นวัตกิรรมี

01

02 03
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บริษััท์ ซีพี ฟู้ดิ์แล็บ จีำากิัดิ์

เป็็นศูนย์กลางข้อมีู่ลความี่รู้้ดั้านการ้วิจำัยและพัฒนาร้วมี่ถึึง 
ศูนย์กลางการ้ทั้ดัสิอบ เพ่�อร้องร้ับการ้วิจำัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ์
อาหาร้ให้กลุ่มี่ธุิร้กิจำ ซ่ื้พ่ ออลล์ เคร่้อเจำริ้ญโภคภัณฑ์์ และบริ้ษัทั้อ่�น ๆ 
ทั้ั�งในและต่างป็ร้ะเทั้ศ   ร้วมี่ถึึงเป็็นศูนย์กลางในการ้ป็ร้ะสิานงาน 
ร้่วมี่มี่่อดั้านวิจำัยพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ั�งภาคร้ัฐและเอกชุน มีผลง�นวิจััย่และ 

พีัฒน�เทคโนโลย่ี  
จัำ�นวน 

29 ผลง�น  

งบปรู้ะม�ณ์ด��น
ก�รู้วิจััย่และพีัฒน� 

70 ล��นบ�ท 

บุคล�กรู้ด��นวิจััย่
และพีัฒน� 

9 คน 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

สุำานักิพัฒนาและประกัินคุัณภาพผลิตภัณฑ์์ บริษััท์ ซีพี ออลล์ จีำากัิดิ์ (มีหาชน)

ท์ำาหน้าที์�ในกิาร

พัฒนาผู้ลิืตภัณฑ์์
ป็ร้ะเภทั้อาหาร้และเคร่้�องด่ั�มี่ อาทิั้ อาหาร้ม่ี่�อหลัก อาหาร้ม่ี่�อร้อง  
เบเกอร้่� ผัก ผลไมี่้ และเคร้่�องดั่�มี่ โดัยดัำาเนินการ้ตั�งแต่การ้ 
กำาหนดัแนวคิดั (concept) ของผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ตอบสินองความี่ 
ต้องการ้ของผู้บริ้โภค อาทิั้ ปั็จำจุำบันผู้บริ้โภคต่างให้ความี่สิำาคัญ 
กับอาหาร้เพ่�อสุิขภาพและโภชุนาการ้ของอาหาร้มี่ากขึ�น บริ้ษัทั้ 
จึำงได้ักำาหนดัแนวคิดัของสิินค้าเพ่�อสุิขภาพและโภชุนาการ้  ร้วมี่ถึึง 
ม่ี่การ้วิเคร้าะห์ข้อมูี่ลทั้างโภชุนาการ้ของผลิตภัณฑ์์  การ้พัฒนา 
สูิตร้สิินค้า การ้พัฒนากร้ร้มี่วิธ่ิการ้ผลิต กร้ะบวนการ้บร้ร้จุำห่บห่อ 
กร้ะบวนการ้เก็บรั้กษา และกร้ะบวนการ้ขนส่ิงสิินค้า เพ่�อให้ 
มัี่�นใจำได้ัว่าผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ส่ิงถึึงม่ี่อผู้บริ้โภค ม่ี่คุณภาพ มี่าตร้ฐาน 
สิมี่ำ�าเสิมี่อ สิำาหร้ับผัก ผลไมี่้ บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้วิจำัยตั�งแต่ 
กร้ะบวนการ้ป็ลูกจำนถึึงการ้บร้ร้จำุห่บห่อเพ่�อให้ยังคงความี่ 
สิดัใหม่ี่ของผลิตภัณฑ์์เม่ี่�อถึึงม่ี่อผู้บริ้โภค

พัฒนาบรรจ่ภัณฑ์์ทั้ี�เป็็นมิตรต�อส์ิ�งแวด้ลื้อม

1

2

มีผลง�นพัีฒน�
ผลิตภัณ์ฑ์์จัำ�นวน 

484
ผลง�น

งบปรู้ะม�ณ์ด��น
ก�รู้วิจััย่และพัีฒน� 

7,087,656
บ�ท 

บุคล�กรู้ด��นวิจััย่ 
และพัีฒน� 

66 คน 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

แนวท์างกิารบริหารจีัดิ์กิารดิ์้านเท์คัโนโลยีและนวัตกิรรมี

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารพาณิชย์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีชีวภาพ

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารกิ่อสุร้าง

ศัูนย์เท์คัโนโลยีโลจีิสุติกิสุ์

ศัูนย์บริหารจีัดิ์กิาร
เท์คัโนโลยีกิารศัึกิษัา

ศัูนย์เท์คัโนโลยีหุ่นยนต์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

กิารจีัดิ์ตั�งศัูนย์
เท์คัโนโลยี

และนวัตกิรรมี

กิารพัฒนาดิ์้าน
เท์คัโนโลยีสุารสุนเท์ศั
และเท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

วัฒนธิรรมี
นวัตกิรรมี

01

02 03
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บร้ิษัทั้จำัดัตั�งหน่วยงานดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและเทั้คโนโลย ่
ดัิจำิทั้ัล โดัยมี่่ผู้บร้ิหาร้ร้ะดัับสิูงเป็็นผู้กำากับดัูแล ร้วมี่ไป็ถึึงทั้บทั้วน
กลยุทั้ธิ์ดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและความี่ป็ลอดัภัยดั้านไซื้เบอร้ ์ 
โดัยม่ี่บทั้บาทั้หน้าท่ั้�ในการ้ดูัแลร้ะบบความี่ป็ลอดัภัยร้ะบบเทั้คโนโลย่ 
สิาร้สินเทั้ศขององค์กร้ พร้้อมี่ทั้ั�งทั้ำาหน้าหน้าทั้่�สิร้้างความี่ตร้ะหนัก 
เร้่ �องความี่เสิ่ �ยงเก่ �ยวกับเทั้คโนโลย่ให้กับพนักงานทั้ั�วทั้ั �งองค์กร้ 
ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ป็ร้ับป็รุ้งร้ะบบการ้ตร้วจำสิอบความี่ผิดัป็กติของร้ะบบ 
เทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศเพ่ �อลดัร้ะยะเวลาในการ้ตร้วจำสิอบและ 
การ้แก้ป็ัญหา นอกจำากน่� หน่วยงานดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศไดั้มี่่ 
การ้จำัดัตั�งศูนย์ร้วบร้วมี่ข้อมีู่ลในการ้วิเคร้าะห์ข้อมีู่ลดั้านเทั้คโนโลย ่
สิาร้สินเทั้ศ เพ่�อนำาข้อมีู่ลดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและนวัตกร้ร้มี่ 
ใหมี่่ ๆ ไป็พัฒนาร้ะบบการ้ดัำาเนินงาน ผลิตภัณฑ์์ และบร้ิการ้ของ 
องค์กร้ ภายใต้กลยุทั้ธิ์การ้ยกร้ะดัับดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและ 
นวัตกร้ร้มี่ 5 สิ่วนดัังน่� 

พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านความี่มี่ั�นคงป็ลอดัภัยเทั้คโนโลย่ 
สิาร้สินเทั้ศอย่างต่อเน่�อง ผ่านกลยุทั้ธ์ิความี่มัี่�นคงป็ลอดัภัยเทั้คโนโลย่ 
สิาร้สินเทั้ศ  (IT Cyber Security Strategy) เพ่�อความี่สิามี่าร้ถึใน 
การ้ร้ักษาความี่ป็ลอดัภัยของร้ะบบข้อมีู่ล การ้ป็้องกันเคร้่อข่าย 
ข้อมีู่ล และเพิ�มี่ความี่ตร้ะหนักของผู้ใชุ้งานเก่�ยวกับภัยคุกคามี่ไซื้เบอร้์ 
ร้วมี่ไป็ถึึงเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในการ้ตร้วจำจำับและการ้ป็้องกันการ้ถึูก 

2) ก�รู้พัีฒน�ด��นเทคโนโลยี่ส�รู้สนเทศและเทคโนโลยี่ดิจิัทัล 

โจำมี่ต่จำากภัยคุกคามี่ทั้างเคร้่อข่ายอินเตอร้์เน็ต บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ 
วิเคร้าะห์ความี่เส่ิ�ยงและป็รั้บป็รุ้งนโยบายความี่ป็ลอดัภัยฯ ให้สิอดัคล้อง 
ตามี่กฎีหมี่าย อ่กทั้ั�งเพิ�มี่ทั้ักษะและความี่เชุ่�ยวชุาญให้กับบุคลากร้ 
ดั้านความี่ป็ลอดัภัยฯ ใหส้ิามี่าร้ถึรู้้เทั้่าทั้ันการ้เป็ล่�ยนแป็ลงหร้่อภัย 
คุกคามี่ทั้่�อาจำเกิดัขึ�นไดั้

Food
Business IT
Platform

Automation
IT Platform

SPEED IT
Service

AI IT
Platform

O2O IT
Platform
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ร้านเซึ่เว�นอีเลืฟเว�น ส์าข้าทั้ร้ด้ิจิทั้ัลื พาร์คั
สิาขานำาร่้องทั้ดัลอง ในการ้เป็็นดิัจิำทัั้ล สิโตร์้ โดัยติดัตั�งเทั้คโนโลย่ 
ร้ะบบสิแกนใบหน้า Face Recognition เพ่�อให้ร้้านเซื้เว่นอ่
เลฟ่เว่นจำัดัหาหร้่อนำาเสินอสิินค้าทั้่�ลูกค้าต้องการ้ไดั้ง่ายขึ�น 
โดัยร้ะบบดัังกล่าวจำะทั้ำาการ้จำดัจำำาและเก็บข้อมีู่ลพฤติกร้ร้มี่ 
ผู้บร้ิโภค ร้วมี่ทั้ั�ง ยกร้ะดัับมี่าตร้การ้ร้ักษาความี่ป็ลอดัภัย 
ภายในร้้าน เพร้าะกล้องวงจำร้ป็ิดัและร้ะบบสิแกนใบหน้าจำะ 
ทั้ำางานร้่วมี่กัน เพ่�อชุ่วยแยกแยะร้ะหว่างพนักงานกับบุคคล
แป็ลกหน้าไดั้ 

ส์ยั่ามแม็คัโคัร ส์าข้า ด้ิจิทั้ัลื ส์โตร์  
เปิ็ดัให้บริ้การ้สิาขาล่าสุิดั ลำาดัับท่ั้� 129 ด้ัวยคอนเซ็ื้ป็ต์ แม็ี่คโคร้ 
ฟู้่ดัเซื้อร์้วิสิ ท่ั้�ลาดักร้ะบัง และถ่ึอเป็็นสิาขานำาร่้องในการ้เป็็น
ดิัจิำทัั้ล สิโตร์้ แห่งแร้กของแม็ี่คโคร้ ร้วมี่ทัั้�งในธุิร้กิจำค้าส่ิงและ 
บร้ิการ้ดั้านฟู่้ดัเซื้อร้์วิสิในป็ร้ะเทั้ศไทั้ยเพ่�อให้เป็็นต้นแบบห้าง 
ค้าส่ิงอัจำฉริ้ยะ ท่ั้�ใชุ้เวลาในการ้พัฒนาและก่อสิร้้างมี่ากว่า 1 ปี็  
ดั้วยการ้นำา AI ร้วมี่ทั้ั�งอุป็กร้ณ์ดัิจำิทั้ัลและเทั้คโนโลย่ถึึง 32 
ป็ร้ะเภทั้ เพ่�อการ้ทั้ำางานท่ั้�เชุ่�อมี่ต่อกันทัั้�งพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า 

1

2

ร้านนวัตกิรรมี  

โดัยการ้ติดัตั�งกล้อง AI อัจำฉร้ิยะ จำำานวน 25 ตัว ในพ่�นทั้่� ร้้อยละ 20  
ของพ่�นทั้่�ขาย เพ่�อความี่สิามี่าร้ถึในการ้มี่อนิเตอร้์สิินค้าขาดัสิต๊อก 
และเติมี่สิินค้าให้เพ่ยงพอต่อการ้ซ่ื้�อตลอดัเวลา ม่ี่ป้็ายร้าคาอัจำฉริ้ยะ 
ทั้่�สิามี่าร้ถึเป็ล่�ยนสิินค้าทั้ั�งร้้านทั้่�มี่่กว่า 8,000 ร้ายการ้ ไดั้ภายใน 
40 วินาทั้่ ทัุ้ก ๆ คร้ั�งทั้่�มี่่ข้อมีู่ลใหมี่่ ๆ ใชุ้ร้ะบบคิวบัสิเตอร้์ เสิร้ิมี่ 
ทั้่มี่ผู้ชุ่วยให้ชุำาร้ะเงินไดั้อย่างร้วดัเร้็วยิ�งขึ�น ใชุ้ร้ะบบทั้ำาความี่เย็น 
อัตโนมี่ัติและตร้วจำจำับความี่ร้้อน เพ่�อร้ักษาอุณหภูมี่ิและคุณภาพ 
ของสิินค้าได้ัด่ัยิ�งขึ�น ม่ี่การ้ติดัตั�งแผงโซื้ลาร์้เซื้ลล์เพ่�อผลิตกร้ะแสิไฟ่ฟ้่า 
ใชุ้ในสิาขา ทั้ำาให้ชุ่วยลดัพลังงานและป็ร้ะหยัดัค่าไฟ่ลงไดั้กว่า 
ร้้อยละ 35 เพิ�มี่หน้าจำอแสิดังความี่สิามี่าร้ถึในการ้ลดัการ้ใชุ้พลังงานและ 
การ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกของสิาขา     ม่ี่จุำดับริ้การ้ชุาร์้ตร้ถึยนต์ไฟ่ฟ้่า 
เพ่�อสินับสินุนและอำานวยความี่สิะดัวกให้ลูกค้าท่ั้�หันมี่าใชุ้ร้ถึยนต์ไฟ่ฟ้่า

ป็ัจำจำุบันการ้เป็ล่�ยนแป็ลงดั้านเศร้ษฐกิจำมี่่การ้แข่งขันสิูงขึ�นตลอดัเวลาทั้ั�งในร้ะดัับทั้้องถึิ�นและร้ะดัับสิากล บร้ิษัทั้จำึงมี่่การ้วางแผนการ้ 
ดัำาเนินงานพัฒนานวัตกร้ร้มี่ทั้างดั้านเทั้คโนโลย่ เพ่�อยกร้ะดัับการ้แข่งขันและเตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ให้ทั้ันต่อโลก โดัยจำัดัให้มี่่การ้นำาความี่รู้้ 
 ความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ มี่าป็ร้ะยุกต์ใชุ้เสิร้ิมี่สิร้้าง พัฒนาเทั้คโนโลย่ ให้เกิดัโคร้งการ้รู้ป็แบบใหมี่่ทั้่�มี่่ความี่ทั้ันสิมี่ัยอยู่ตลอดัเวลา ทั้ั�งยังสิ่งเสิร้ิมี่ 
ให้เกิดัแนวคิดันอกกร้อบ ผสิมี่ผสิานร้่วมี่กับการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้โคร้งการ้เพ่�อต่อยอดัธิุร้กิจำ สิร้้างความี่ไดั้เป็ร้่ยบทั้างการ้แข่งขันอย่างยั�ง
ย่น โคร้งการ้ตัวอย่าง ไดั้แก่

นวัตกิรรมีกัิบกิารพัฒนาธุิรกิิจีสูุ่ยุคั 4.0 (Digital Transformation)

เพิี�มปรู้ะสิทธิภ�พี 
ก�รู้ทำ�ง�น ก�รู้ให� 
บริู้ก�รู้ข้องเจั��หน��ที� 
ให�ถ้กต�องและแม่นย่ำ� 
ม�กขึ้�น

ล้กค��จัับจ่ั�ย่ได�อย่่�ง 
สะดวกและรู้วดเร็ู้ว 
ม�กที�สุด 

คว�มส�ม�รู้ถในก�รู้ 
ปรู้ะหยั่ดพีลังง�น
รู้�อย่ละ 35

กิารดิ์ำาเนินงาน

ประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

บริ้ษัทั้นำาแนวคิดั ซ่ื้พ่ ออลล์ 4.0 เข้ามี่าป็รั้บใชุ้กับการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำเพ่�อตอบสินองทุั้กไลฟ์่สิไตล์ โดัยเปิ็ดัให้บริ้การ้แบงกิ�งเอเย่นต์ ฝากเงินท่ั้�ร้้าน 
เซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ บร้ิการ้ร้ับ สิ่งพัสิดัุ  ทั้ั�วไทั้ยในชุ่�อสิป็ีดัดั่  การ้ให้บร้ิการ้ร้ับชุำาร้ะบิล ซื้่�อตั�วคอนเสิิร้์ต ผ่านเคาน์เตอร้์เซื้อร้์วิสิ  
การ้ขยายตู้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้าอัตโนมัี่ติ (Vending Machine) ตามี่ชุุมี่ชุนต่าง ๆ อาทิั้ ท่ั้�พักอาศัย อาคาร้สิำานักงาน มี่หาวิทั้ยาลัย โร้งเร่้ยน 
สินามี่บิน สิถึาน่ขนส่ิง โร้งงาน ศูนย์แสิดังสิินค้า ร้วมี่ถึึงโร้งพยาบาลขนาดัใหญ่ท่ั้�ม่ี่ 200 เต่ยงขึ�นไป็ ยอดัขายขั�นตำ�าป็ร้ะมี่าณ 1,600 บาทั้ / เคร่้�อง 
/ วัน  ในปี็ 2562  ม่ี่จำำานวนตู้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้าอัตโนมัี่ติ 761 ตู้ นอกจำากน่�บริ้ษัทั้พัฒนาแพลตฟ่อร์้มี่ด่ัลิเวอร่้�เปิ็ดัตัวแอป็พลิเคชัุนบริ้การ้สัิ�งซ่ื้�อ 
สิินค้าชุ่�อ “7-Eleven Delivery” บริ้การ้ส่ิงตร้งหน้าบ้าน  ส่ิงฟ่ร่้แค่ม่ี่ยอดัสัิ�งซ่ื้�อ 100 บาทั้ขึ�นไป็ โดัยพนักงานร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นจำะทั้ำาหน้าท่ั้� 
จัำดัส่ิงให้ผู้สัิ�งโดัยตร้ง  ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ทั้ดัลองให้บริ้การ้เฉพาะพ่�นท่ั้�ชุุมี่ชุน ท่ั้�อยู่อาศัย ป็ร้ะมี่าณ 100 สิาขา

นวัตกิรรมีกิารบริกิาร  
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บริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของการ้ขับเคล่�อน 
องค์กร้ดั้วยการ้สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่แห่งนวัตกร้ร้มี่  
โดัยการ้สิ่งเสิร้ิมี่ สิร้้างความี่รู้้ ความี่เข้าใจำ และ 
สิร้้างบร้ร้ยากาศให้พนักงานได้ัเกิดัแนวคิดั สิร้้างสิร้ร้ค์ 
สิิ�งใหมี่่ ๆ   ผ่านเวทั้่การ้ป็ร้ะกวดัโคร้งการ้นวัตกร้ร้มี่ 
ภายในของกลุ่มี่ธิุร้กิจำ ซื้่พ่ ออลล์ เพ่�อเชุิดัชุูเก่ยร้ติ 
ให้กับโคร้งการ้ท่ั้�เกิดัผลลัพธ์ิในด้ัานเศร้ษฐกิจำ สิังคมี่ 
และสิิ�งแวดัล้อมี่ มี่่การ้สิ่งเสิร้ิมี่การ้จำัดัการ้ความี่รู้้ 
ภายในกลุ่มี่โดัยนำาวิธิ่การ้ใหมี่่ไป็ขยายผลและ 
แลกเป็ล่�ยนแนวป็ฏิิบัติทั้่�เป็็นเลิศแก่กัน สิ่งเสิร้ิมี่ 
ให้ เกิดัการ้นำาความี่รู้้จำากภายนอกองค์กร้มี่า 
ป็ร้ะยุกต์ใชุ้กับการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำร้วมี่ถึึงการ้สิร้้าง 
ความี่ร้่วมี่มี่่อกับคู่ความี่ร้่วมี่มี่่อภายนอกองค์กร้ 
เพ่�อให้เกิดัวิธิ่การ้ใหม่ี่ในธิุร้กิจำ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ 
ไดั้สิ่งเสิร้ิมี่ให้เกิดัการ้ป็ร้ับป็รุ้งเป็ล่�ยนแป็ลง 
กร้ะบวนการ้ทั้ำางาน ลดัภาร้ะงานท่ั้�ไม่ี่จำำาเป็็น เพ่�อให ้
องค์กร้เกิดัความี่คล่องตัว ทั้ำาให้พนักงานสิามี่าร้ถึ 
สิร้้างสิร้ร้ค์งานทั้่�มี่่คุณค่าและสิร้้างนวัตกร้ร้มี่ 
ให้แก่บริ้ษัทั้ ทัั้นต่อการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของสิภาพการ้ 
แข่งขัน เกิดัวัฒนธิร้ร้มี่นวัตกร้ร้มี่ทั้่�ผู้บร้ิหาร้และ 
พนักงานมี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้สิ่งมี่อบคุณค่ากับ 
ป็ร้ะเทั้ศชุาติ ป็ร้ะชุาชุน และองค์กร้ 

การ้เป็ล่ �ยนแป็ลงอย่างร้วดัเร้็วและฉับพลันของเทั้คโนโลย่ ทั้ำาให้เกิดั 
การ้แข่งขันอย่างรุ้นแร้ง เกิดัธิุร้กิจำใหมี่่สิตาร้์ทั้อัพและผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้่�มี่่ 
นวัตกร้ร้มี่เกิดัขึ�นเป็็นจำำานวนมี่าก ซื้ึ�งอาจำสิ่งผลกร้ะทั้บต่อธิุร้กิจำ เพ่�อให้ 
ทั้ันต่อการ้เป็ล่�ยนแป็ลง บร้ิษัทั้ค้นหาและสิร้้างโอกาสิเชุิงกลยุทั้ธิ์ โดัยการ้ 
สิร้้างความี่ร้่วมี่มี่่อกับคู่ความี่ร้่วมี่มี่่อภายนอกองค์กร้ให้เกิดัวิธิ่การ้ใหมี่่ 
ในธุิร้กิจำ โดัยการ้ขับเคล่�อนผ่านนวัตกร้ร้มี่แบบเปิ็ดั (Open Innovation) 
ทั้ั�งทั้างดั้านเศร้ษฐกิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ เพ่�อสิ่งมี่อบคุณค่าให้กับ 
ป็ร้ะเทั้ศชุาติ ป็ร้ะชุาชุน และองค์กร้ อย่างยั�งย่น

3) วัฒนธรู้รู้มนวัตกรู้รู้ม
โครู้งก�รู้นวัตกรู้รู้มแบบปิด
(Close Innovation)

โคัรงกิาร President Awards 

เป็็นโคร้งการ้เน้นการ้คิดัค้นนวัตกร้ร้มี่ภายในของบร้ิษัทั้  
เพ่�อค้นหาสิินค้าและบริ้การ้ กร้ะบวนการ้ใหม่ี่ ๆ โดัยอาศัย 
ความี่หลากหลายของธิุร้กิจำตอบโจำทั้ย์ของลูกค้าและ 
ผู้บร้ิโภค ร้วมี่ทั้ั�งชุุมี่ชุน สิังคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ 

โคัรงกิารประกิวดิ์คัวามีเป็นเลิศัด้ิ์านกิระบวนกิาร 
(Approval Process Excellence Awards)

เป็็นโคร้งการ้ท่ั้�ให้ความี่สิำาคัญในการ้ป็รั้บป็รุ้งป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
ของกร้ะบวนการ้อนุมี่ัติและการ้ตัดัสิินใจำ เพ่ �อให้การ้ 
ทั้ำางานร้วดัเร้็วและมี่่คุณภาพ (Speed and Quality)  
โดัยนำาร้ะบบ IT เข้ามี่าชุ่วยทั้ำาให้การ้ทั้ำางานม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
สิูงขึ�น เพ่�อตอบโจำทั้ย์ทัุ้ก ๆ หน่วยงานทั้่�เก่�ยวข้อง และ 
ชุ่วยให้พนักงานมี่่ความี่สิุข  

โคัรงกิารปลาฝููงใหญ่ (Big Fish) 

เป็็นโคร้งการ้ทั้่ �เน้นการ้สิร้้างสิร้ร้ค์นวัตกร้ร้มี่ทั้่�มี่าจำาก 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นซื้ึ�งมี่่กร้ะจำายอยู่ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศและต้อง 
ให้บร้ิการ้กับลูกค้าจำำานวนมี่ากในแต่ละวัน โดัยเน้นการ้ 
ทั้ำางานร้ะหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์  
จำำากัดั (มี่หาชุน) เพ่�อเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในกร้ะบวนการ้ 
ทั้ำางาน 
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โครู้งก�รู้นวัตกรู้รู้มแบบเปิด 
(Open Innovation)

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ร้่วมี่กับ 11 องค์กร้ร้ะดัับป็ร้ะเทั้ศ ร้่วมี่จำัดั “โคร้งการ้ความี่ร้่วมี่มี่่อขับเคล่�อนนวัตกร้ร้มี่สิำาหร้ับป็ร้ะเทั้ศ  
Thailand Synergy เพ่�อ SMEs ไทั้ย (เพ่�อเศร้ษฐกิจำ เพ่�อสิังคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ)” ชุ่วยเหล่อและสินับสินุนผลงานวิจำัยแต่ละองค์กร้ 
(ทั้ั�งภาคร้ัฐและภาคเอกชุน) ร้วมี่ไป็ถึึงผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย (SMEs) ให้สิามี่าร้ถึมี่่ชุ่องทั้างและเพิ�มี่โอกาสิทั้างการ้ตลาดั อ่กทั้ั�งเป็็นการ้   
ยกย่องเชุิดัชุู นักวิจำัยและผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้่�สิร้้างผลงานดั้านนวัตกร้ร้มี่ ชุ่วยให้เกิดัการ้พัฒนาและเพิ�มี่ศักยภาพทั้างการ้แข่งขันของป็ร้ะเทั้ศ 
นอกจำากน่� ยังเป็็นการ้สินับสินุนให้เกิดัความี่ร้่วมี่มี่่อร้ะหว่างองค์กร้ภาคร้ัฐและภาคเอกชุนผ่านโคร้งการ้ 7 Innovation Awards 

โคัรงกิาร
President

Award

โคัรงกิาร
ปลาฝููงใหญ่

Approve Process
Excellence

Award

กิารสุ่งเสุริมี
กิารจีัดิ์กิาร
นวัตกิรรมี

Approve Process
Excellence

Award

ปรู้
ะก

�ศ
ผล

มี.คั. - กิ.พ. - มีี.คั. เมี.ย. - พ.คั. - มีิ.ย. กิ.คั. - สุ.คั. - กิ.ย. ต.คั. - พ.ย. - ธิ.คั.

Cl
os

ed
 In

no
va

tio
n

Op
en

 In
no

va
tio

n

ตัดิ์
สุิน

ตัดิ์
สุิน

ปร
ะกิ

าศั
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ข็ยายผล และแลกิเปลี�ยน
แนวปฏิิบัติที์�เป็นเลิศัแก่ิกัิน

เตรียมีงานประกิาศัรางวัล
รับสุมีัคัรผลงานนวัตกิรรมี

ผ่าน Website และจีากิเคัร้อข็่าย
คัวามีร่วมีมี้อต่าง ๆ

สุนับสุนุนกิารท์ำาโคัรงกิาร 
และคััดิ์เล้อกิโคัรงกิารที์�มีี

คัวามีโดิ์ดิ์เด่ิ์น เพ้�อเข้็าประกิวดิ์

สุ่งเสุริมีให้พนักิงานคั้นหา
ผลงานเพ้�อเข็้าประกิวดิ์

สุ่งเสุริมีให้พนักิงานค้ันหา
ผลงานเพ้�อเข้็าประกิวดิ์

ให้คัำาแนะนำากิารปรับปรุงโคัรงกิาร
ประเมิีนมูีลค่ัาโคัรงกิารและกิลั�นกิรอง

พิจีารณาผลงาน
และให้คัำาแนะนำา
กิารท์ำาโคัรงกิาร

Site Visit 
ประเมีินมีูลคั่า
โคัรงกิาร และ 
Coaching

Site Visit 
ประเมิีนมูีลค่ัา
โคัรงกิาร และ 
Coaching

ตัดิ์สิุน
ผลงาน

สุรุปผลคัวามีรู้
และวิธีิกิารที์�ได้ิ์

จีากิกิารประกิวดิ์

พิจีารณา
กิรั�นกิรอง

ผลงาน และ 
Coaching

พิจีารณา
คััดิ์กิรอง

ผลงานเบ้�องต้น

ตัดิ์สุิน
ผลงาน

สุรุปองคั์คัวามีรู้ วิธิีกิารใหมี่ ๆ
ท์ี�ไดิ์้จีากิกิารประมีวล นำาไปข็ยายผล

และแลกิเปลี�ยนแนวปฏิิบัติท์ี�เป็นเลิศัแกิ่กิัน

สุรุปองค์ัคัวามีรู้ วิธีิกิารใหม่ี ๆ
ที์�ได้ิ์จีากิกิารประมีวล นำาไปข็ยายผล

และแลกิเปลี�ยนแนวปฏิิบัติที์�เป็นเลิศัแก่ิกัิน

สุ่งเสุริมีกิารจีัดิ์กิารนวัตกิรรมีภายในกิลุ่มีธิุรกิิจี
ผ่านกิารให้คัำาแนะนำากิารปรับกิระบวนกิารท์ำางาน

กิาร Coaching และกิารเป็นกิรรมีกิาร
เพ้�อตัดิ์สุินโคัรงกิารนวัตกิรรมีภายในข็องแต่ละหน่วยงาน

CP ALL Innovation Calendar
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โคัรงกิารนวัตกิรรมีภายใน (Close Innovation)
ตัวอย่างโคัรงกิาร President Awards

ข็องฝูากิทั์�วไท์ย ช้อปง่ายแค่ัปลายนิ�ว (24 Shopping) 

พลิกิโฉมี “ฟล์้มีป้ดิ์ผนึกิพิมีพ์ลายข้็าวกิะเพราหมูี”    

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

สนับสนุนให� 
ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้ 
เข้��รู่้วมโครู้งก�รู้กว่�

76 รู้�ย่

สรู้��งกำ�ไรู้ส่วนเพิี�ม 
ข้องเมน้ข้��วกะเพีรู้�หม้ 
ได�ม�กกว่�

4 ล��นบ�ท/ปี

ปรู้ะม�ณ์ก�รู้ย่อดข้�ย่ 
ในปี 2562 รู้วม

ลดปริู้ม�ณ์ข้ย่ะจั�ก 
ก�รู้ใช�สติกเกอร์ู้ได� 
ส้งถึง

เป็นท�งเลือกให�แก่ 
ผ้�บริู้โภคให�เข้��ถึงสินค�� 
ข้�ย่ดีข้องแต่ละจัังหวัด

ปรัู้บปรุู้งกรู้ะบวนก�รู้ 
บรู้รู้จุัให�เป็น Mass  
Production ม�กขึ้�น  

2.1 ล��นบ�ท 

16 ล��นชิ�น/ปี

โดิ์ยปี 2562 มีีโคัรงกิารสุ่งผลงาน
ประกิวดิ์เข้็าร่วมีทั์�งสิุ�น 1,286 โคัรงกิาร 
และมีีผลงานเด่ิ์นดัิ์งนี�

จำากความี่ต้องการ้ซื้่�อสิินค้าขายดั่ป็ร้ะจำำาจำังหวัดั ของคนทั้่�อยู่ต่าง
พ่�นทั้่�ต่างภูมี่ิภาค สิู่การ้สิร้้างชุ่องทั้างการ้จำำาหน่ายออนไลน์ บร้ิษัทั้ 
ทั้เวนต่�โฟ่ร์้ ชุ้อป็ปิ็�ง จำำากัดั ได้ัคัดัเล่อกสิินค้า ซึื้�งส่ิวนใหญ่เป็็นอาหาร้ 
ขึ�นชุ่�อของแต่ละจัำงหวัดั โดัยสินับสินุนการ้พัฒนาให้ผ่านมี่าตร้ฐาน อย. 
และพัฒนาร้ะบบการ้จำัดัสิ่งทั้่ �สิามี่าร้ถึคงความี่สิดัใหมี่่ของอาหาร้ 
ให้ถึึงมี่่อลูกค้า ผ่านร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศหร้่อเล่อกสิ่งถึึง 
บ้านไดั้ตามี่ความี่สิะดัวกของลูกค้า

จำากเมี่นูข้าวกะเพร้าหมีู่ซื้ึ�งมี่่ยอดัขายสิูงกว่า 14 ล้านกล่องต่อป็ี 
ทั้่มี่งานไดั้พัฒนาฟ่ิล์มี่ลามี่ิเนตป็ิดัผนึกกล่องร้่วมี่กับผู้ผลิต ให้มี่่ 
คุณสิมี่บัติทั้นความี่ร้้อน เก็บกักกลิ�นหอมี่ของกะเพร้าไดั้มี่ากขึ�น  
เน่�อฟ่ิล์มี่มี่่ความี่ใสิมี่ากขึ�นทั้ำาให้เห็นความี่น่าร้ับป็ร้ะทั้านของอาหาร้ 
และสิามี่าร้ถึพิมี่พ์ลายลงบนฟ่ิล์มี่ให้บร้ร้จำุภัณฑ์์มี่่ความี่สิวยงามี่ 
แทั้นการ้ใชุ้สิติกเกอร้์แบบเดัิมี่ สิ่งผลให้เมี่นูข้าวกะเพร้ามี่่ความี่ 
น่าร้ับป็ร้ะทั้านมี่ากขึ�น ยอดัขายเพิ�มี่ขึ�น

1
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กิารพัฒนาสิุนค้ัาข็นมีปังแช่เย็น (Fresh Cream Bun) 

เคัร้อข่็ายสุร้างสุุข็สูุ่ปลายด้ิ์ามีข็วาน 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

เป็นท�งเลือกแก่ล้กค��
เบเกอรีู้� ในกลุ่มข้นมปัง
แช่เย็่นในรู้��นเซีเว่น 
อีเลฟื้เว่น 

จัำ�นวนนักศึกษั�ที� 
กำ�ลังศึกษั�ในรู้ะดับ 
ปริู้ญญ�ตรีู้รู้วม

285 คน

เป้�หม�ย่รู้�ย่ได�
ปี 2562 เท่�กับ 

จัำ�นวนผ้�จับก�รู้ 
ศึกษั�และมีง�นทำ� 
แล�วรู้วม

ส�ม�รู้ถต่อย่อดพัีฒน�
เป็นสินค��รู้�ย่ก�รู้อื�น ๆ 
ในกลุ่มข้นมปังแช่เย็่นได�

เกิดปรู้ะโย่ชน์ต่อก�รู้ 
พัีฒน�เศรู้ษัฐกิจั สังคม  
ข้องปรู้ะเทศช�ติให�มี 
คว�มมั�นคง

100 
ล��นบ�ท 

80 คน 

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั (ลาดักร้ะบัง) คิดัค้นการ้ทั้ำาขนมี่ปั็งไส้ิคร่้มี่สิดั 
แชุ่เย็นท่ั้�ม่ี่ความี่อร่้อย นุ่มี่ เบา ไส้ิเยอะ ละมุี่น ละลายในป็าก เกิดั 
จำากการ้คิดัค้นสิูตร้เฉพาะของแป็้ง สิัดัสิ่วนของไขมี่ันและนำ�าตาล  
การ้ขึ�นรู้ป็ การ้อบ ร้วมี่ถึึงเทั้คโนโลย่ในการ้ใส่ิไส้ิให้ม่ี่ความี่น่ารั้บป็ร้ะทั้าน 
ได้ัการ้ตอบรั้บจำากลูกค้าและเป็็นผู้ผลิตขนมี่ปั็งไส้ิคร่้มี่สิดัแชุ่เย็นร้ะดัับ 
อุตสิาหกร้ร้มี่เพ่ยงร้ายเด่ัยวในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย โดัยสิินค้าม่ี่วางจำำาหน่าย 
เฉพาะในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ

จำากการ้ขยายโอกาสิทั้างการ้ศึกษาของซื้่พ่ ออลล์ พบว่าพ่�นทั้่� 5  
จำังหวัดั ภาคใต้ มี่่ความี่ต้องการ้รู้ป็แบบการ้เร้่ยนการ้สิอนทั้่�มี่่ร้ายไดั้ 
ร้ะหว่างเร้่ยน และมี่่อาชุ่พร้องร้ับเมี่่�อจำบการ้ศึกษาอยู่สิูง จำึงเกิดั 
เป็็นโคร้งการ้ความี่ร้่วมี่มี่่อกับหน่วยงานร้าชุการ้ในพ่�นทั้่� เพ่�อเข้า 
แนะแนว สิร้้างร้ะบบการ้ดัูแลนักศึกษาทั้่�มี่่ความี่แตกต่างทั้างดั้าน 
ข้อป็ฏิิบัติทั้างศาสินาและวัฒนธิร้ร้มี่ ม่ี่ผู้สินใจำเข้าเร่้ยนเพิ�มี่เติมี่อย่าง 
ต่อเน่�อง ชุ่วยสิร้้างร้ายไดั้ พัฒนาคุณภาพชุ่วิต และเศร้ษฐกิจำของ 
พ่�นทั้่�ให้ดั่ขึ�น 

3
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40 ขั้�นตอนเหลือ

โคัรงกิารนวัตกิรรมีภายใน (Close Innovation)
ตัวอย่างโคัรงกิารประกิวดิ์คัวามีเป็นเลิศัด้ิ์านกิระบวนกิาร (Approval Process Excellence Awards)

Smart CDC from Platform to Learning Center โดิ์ย ศูันย์กิระจีายสิุนค้ัา CDC บางบัวท์อง

SMART PROCESS AUTOMATION  โดิ์ย สุายงานบัญชี และกิารเงิน

ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าแบบควบคุมี่อุณหภูมี่ิมี่่ป็ร้ิมี่าณงานทั้่�เพิ �มี่ขึ �น 
ทั้ำาให้แนวโน้มี่ชุั�วโมี่งการ้ทั้ำางานสิูงขึ�น ทั้่มี่งานจำึงไดั้ป็ร้ับป็รุ้งการ้ 
ทั้ำางานให้เป็็น Digital Platform โดัยเร้ิ�มี่จำากการ้พัฒนาคนให้ 
เป็็นผู้นำาการ้เป็ล่�ยนแป็ลง การ้ป็ร้ับป็รุ้งลดัขั�นตอนการ้ทั้ำางานให้ 

โคร้งการ้ทั้่�นำา RPA : Robotic Process Automation เข้ามี่าชุ่วย
การ้ทั้ำางานทั้่�มี่่รู้ป็แบบซื้ำ�า ๆ  เกิดัภาร้ะงานทั้่�ไมี่่สิร้้างคุณค่า ทั้่มี่งาน 
เล่อกใชุ้ฟ่ร้่แวร้์ และศึกษาวิธิ่การ้ใชุ้ดั้วยตัวเอง และขยายผลโดัย
พัฒนาให้พนักงานเกิดัความี่รู้้ในวิธิ่การ้ใชุ้งานร้ะบบ RPA สิามี่าร้ถึ 
นำาไป็ป็ร้ะยุกต์ใชุ้เพ่�อเป็ล่�ยนแป็ลงการ้ทั้ำางานไดั้เอง เป็็นการ้ทั้ำางาน 
ร้่วมี่กันร้ะหว่างคนกับเคร้่�องจำักร้ สิ่งผลให้ภาร้ะงานลดัลง พนักงาน 
มี่่ทั้ักษะร้องร้ับงานในอนาคต ภาร้ะทั้่�ลดัลงสิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้ใน 
การ้วิเคร้าะห์ และรั้บงานใหม่ี่เพิ�มี่ขึ�น ชุ่วยสิร้้างความี่สุิข ความี่ก้าวหน้า 
ในอาชุ่พ และแร้งจำูงใจำในการ้ทั้ำางานให้แก่พนักงาน

ลดขั้�นตอนก�รู้ทำ�ง�นจั�ก ลดก�รู้อนุมัติ จั�ก 

231 คน
16 ขั้�นตอนเหลือ40 ขั้�นตอนเหลือ

84%21 ขั้�นตอน 111 คน
4 ขั้�นตอน 

ลดเวล�ก�รู้ทำ�ง�น 
คิดเป็นค่�แรู้งรู้วม

4.29 ล��นบ�ท/ปี

จัำ�นวนพีนักง�นล�ออก 
ลดลงจั�ก 

คะแนนคว�มผ้กพัีนข้อง 
พีนักง�นเพิี�มขึ้�นจั�ก

ลดขั้�นตอนและเวล� 
ก�รู้ทำ�ง�นจั�กก�รู้ 
นำ�รู้ะบบ RPA 
ม�ใช�ได� รู้วม

24.76 
ล��นบ�ท

พีนักง�นส�ม�รู้ถเพิี�ม 
ทักษัะในก�รู้เรีู้ย่นรู้้� 
รู้ะบบ และส�ม�รู้ถ 
นำ�ไปปรู้ะยุ่กต์ใช�กับ 
ง�นอื�นๆ ได�เพืี�อ 
รู้องรัู้บก�รู้แข่้งขั้น 
ในยุ่คดิจิัทัล

กร้ะชัุบ และเชุ่�อมี่โยงข้อมูี่ล ร้วมี่ถึึงการ้เล่อกใชุ้เทั้คโนโลย่ท่ั้�เหมี่าะสิมี่ 
กับธุิร้กิจำ โดัยดัำาเนินการ้คร้บกร้ะบวนการ้ตั�งแต่การ้รั้บสิินค้า การ้จัำดั 
สิินค้า การ้ส่ิงมี่อบ และการ้จัำดัส่ิงสิินค้า ลดัขั�นตอนอนุมัี่ติลง 

1

2

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับคัวามีเป็นนวัตกิรรมี

75% เป็น
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โคัรงกิาร Effective Planning for Supply Chain โดิ์ย บริษััท์ ซีพีแรมี จีำากัิดิ์ (ลาดิ์หลุมีแก้ิว)

ป็ัจำจำุบันลูกค้าเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นมี่่การ้สิั �งซื้่ �อสิินค้าเพิ �มี่สิูงขึ �นอย่าง 
ต่อเน่�อง จึำงต้องม่ี่การ้สัิ�งบร้ร้จุำภัณฑ์์กลุ่มี่ถึาดัเพิ�มี่ขึ�น ซึื้�งฝ่ายวางแผน 
ต้องม่ี่การ้ป็รั้บลดัหร่้อเพิ�มี่ยอดัการ้สัิ�งซ่ื้�อของบร้ร้จุำภัณฑ์์กลุ่มี่ถึาดัตามี่ 
ยอดัใชุ้จำริ้งในแต่ละวัน เพ่�อบริ้หาร้พ่�นท่ั้�คลังสิินค้าท่ั้�ม่ี่อยู่อย่างจำำากัดั 
สิ่งผลให้เกิดัการ้ทั้ำางานทั้่�ซื้ำ�าซื้้อนทั้ั�งในสิ่วนฝ่ายวางแผน, ฝ่ายจำัดัซื้่�อ 
ของบร้ิษัทั้ และคู่ค้า จำากการ้ป็ร้ับเป็ล่�ยนแผนการ้ผลิตอาหาร้แบบ 

ลดขั้�นตอนก�รู้ปฏิิบัติง�นจั�ก 

38 วัน 

45 วัน

20 ขั้�นตอนเหลือ

4 ขั้�นตอน 

ส�ม�รู้ถดำ�เนินก�รู้ออก 
สินค��ใหม่ (ในปรู้ะเทศ) 
ได�ภ�ย่ใน

ลดค่�ใช�จ่ั�ย่จััดเก็บ 
และเคลื�อนย่��ย่สินค��

  2.04 ล��นบ�ท/ปี

ค่้ค��ส�ม�รู้ถส่งมอบสินค��
ให�บริู้ษััททันต�มกำ�หนด
รู้�อย่ละ 100

ย่กเลิกขั้�นตอนก�รู้อนุมัติลง 

Chilled บ่อยครั้�ง ทั้ำาให้การ้ส่ิงมี่อบของคู่ค้า ไม่ี่ทัั้นตามี่ความี่ต้องการ้ 
ทั้่�เร้่งดั่วน และสิ่งผลต่อการ้ออกผลิตภัณฑ์์ใหมี่่ชุ้ากว่าแผนงาน  
ทั้่มี่งานไดั้ป็ร้ับป็รุ้งกร้ะบวนการ้ทั้ำางานใน 3 ดั้าน ไดั้แก่ การ้สิร้้าง 
Workflow Online เพ่�อบริ้หาร้ข้อมูี่ลให้ร้วดัเร็้ว, ป็รั้บป็รุ้งขั�นตอน 
การ้สัิ�งซ่ื้�อ และจัำดัทั้ำา Visual Stock ท่ั้�เชุ่�อมี่ต่อกับผู้ส่ิงมี่อบได้ัทัั้นท่ั้ 

3

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

9 
ขั้�นตอน

จั�กเป้�หม�ย่
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โคัรงกิารนวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ (Open Innovation)        
ตัวอย่างโคัรงกิารด้ิ์านสัุงคัมี

Activated Charcoal จีากิเหง้ามัีนสุำาปะหลัง 
ผู้ลุ่งานของบริษัท ต้่อม คาซ่าวา จำากัด 

ผลิตภัณฑ์์จีากิโพรไบโอติกิสุายพันธ์ุิใหม่ีป�องกัินฟนัผุ 
ผู้ลุ่งานของคณิะทันต่แพื่ทยศาสต่ร์
มหาวิทยาลัุ่ยสงขลุ่านครินทร์ 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ท์างธุิรกิิจี ท์างสัุงคัมีและ/หร้อสิุ�งแวดิ์ล้อมี ผลลัพธ์ิและประโยชน์ท์างธุิรกิิจี ท์างสัุงคัมีและ/หร้อสิุ�งแวดิ์ล้อมี

ผลิตภัณฑ์์ผงถึ่านกำามี่ันต์ Activated Carbon คุณภาพสิูงทั้่�ไมี่่ใชุ้ 
สิาร้เคมี่่ ผลิตจำากเหง้ามี่ันสิำาป็ะหลัง ดั้วยการ้พัฒนาเตาเผาร้ะบบ 
ป็ิดัทั้่�ไมี่่ใชุ้พลังงานจำากภายนอก สิามี่าร้ถึให้ความี่ร้้อนกว่า 1,000  
องศาเซื้ลเซื้่ยสิ โดัยป็ร้าศจำากสิาร้เคมี่่ สิามี่าร้ถึนำาไป็พัฒนาเป็็น 
ผลิตภัณฑ์์เพ่�อคุณภาพชุ่วิตสิำาหร้ับการ้จำัดัการ้อาหาร้ป็ลอดัภัย ใน
การ้ถึนอมี่ผักและผลไมี่้ให้เก็บไดั้นานขึ�น เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ชุ่วยเกษตร้กร้ทั้่�ป็ลูกมี่ันสิำาป็ะหลังให้มี่่ร้ายไดั้เพิ�มี่สิูงขึ�นอ่กดั้วย

ผลงานวิจำัยจำากการ้คัดัเล่อกเชุ่�อจำุลินทั้ร้่ย์สิายพันธิุ์ดั่ในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย 
ทั้่ �มี่่ความี่ป็ลอดัภัย ชุ่วยกร้ะตุ ้นภูมี่ิคุ ้มี่กันในน้ ำาลายชุ่วยควบคุมี่ 
จำำานวนเชุ่ �อก่อโร้คฟ่ันผุ ซื้ึ �งสิามี่าร้ถึคงอยู ่ในชุ่องป็ากเพ่ �อกำาจำัดั 
แหล่งเชุ่�อฟ่ันผุไดั้นาน จำึงมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในการ้ป็้องกันฟ่ันผุ และมี่ ่
ร้าคาถึูกกว่าการ้นำาเข้าผลิตภัณฑ์์ โพร้ไบโอติกจำากต่างป็ร้ะเทั้ศ 
สิามี่าร้ถึพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ ไดั้หลากหลายรู้ป็แบบ เชุ่น 
นมี่เป็ร้่�ยว นมี่อัดัเมี่็ดั ลูกอมี่ และผง สิามี่าร้ถึชุ่วยป็้องกันป็ัญหา 
ฟ่ันผุในวัยเดั็กและผู้สิูงวัย ชุ่วยลดัการ้สิูญเสิ่ยฟ่ันก่อนวัยอันควร้ 

สรู้��งม้ลค่�เพิี�มให�กับเหง��มันสำ�ปะหลัง
โดย่รัู้บซืี�อจั�กเกษัตรู้กรู้ในรู้�ค� 

700 บ�ท/ตัน

ปรู้ะหยั่ดค่�ใช�จ่ั�ย่ในก�รู้รัู้กษั�ฟื้นัผุโดย่ 
ปรู้ะเมินจั�กค่�ใช�จ่ั�ย่ในก�รู้อุดฟื้นัให�กับเด็ก 
กลุ่มอ�ส�สมัครู้จัำ�นวน

1,500 คน
ลดภ�รู้ะค่�ใช�จ่ั�ย่ให�เกษัตรู้กรู้ในก�รู้ข้นย่��ย่ 
เหง��มันสำ�ปะหลังไปเผ�

150 บ�ท/ตัน

ช่วย่เพิี�มรู้�ย่ได�ให�กับเกษัตรู้กรู้
ม�กกว่� 3,000 ครัู้วเรืู้อน ครัู้วเรืู้อนละ 

240,000 บ�ท/ปี

ช่วย่ลดก�รู้นำ�เข้�� Activated Carbon ปีละกว่� 

600 ล��นบ�ท

ลดภ�รู้ะต�นทุนภ�คธุรู้กิจัในก�รู้ถนอมผัก 
ผลไม� ทำ�ให�เก็บได�น�นขึ้�น

ลดปัญห�ก�รู้สรู้��งภ�วะเรืู้อนกรู้ะจักจั�ก 
ก�รู้หยุ่ดเผ�เหง��มันสำ�ปะหลัง

ลดภ�รู้ะภ�ครัู้ฐด��นส�ธ�รู้ณ์สุข้ 
สำ�หรัู้บก�รู้จััดก�รู้อ�ห�รู้ปลอดภัย่และ
ก�รู้จััดก�รู้มลภ�วะเป็นพิีษัในอ�ก�ศและนำ��

ลดค่�ใช�จ่ั�ย่งบปรู้ะม�ณ์ข้องภ�ครัู้ฐ
ในก�รู้แก�ปัญห�ฟื้นัผุและผลที�ต�มม�จั�กฟื้นัผุ

ข้ย่�ย่ผลในผลิตภัณ์ฑ์์อื�น ๆ ได�หล�กหล�ย่  
ซึี�งมีโอก�สที�จัะต่อย่อดและสรู้��งม้ลค่�เพิี�ม 
ได�อีกเป็นจัำ�นวนม�ก ซึี�งในปัจัจุับันมีก�รู้ใช� 
ผลิตภัณ์ฑ์์โพีรู้ไบโอติกเพืี�อสุข้ภ�พีปรู้ะม�ณ์

7,000 ล��นบ�ท

1 2

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

ม้ลค่�ปีละ

607,500 บ�ท

866.49

นวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ (ล้านบาท์)
นวัตกิรรมีแบบป้ดิ์ (ล้านบาท์)

2558

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีาย
2563

2,866 1,236

3,166 1,381

3,776

3,136

4,680

6,821

1,370

2,108
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ตัวอย่างโคัรงกิารด้ิ์านเศัรษัฐกิิจี

137 ดีิ์กิรี นมีท์างเล้อกิเพ้�อสุุข็ภาพ
ผู้ลุ่งานของบริษัท ซิ่มเพิื่�ลุ่ ฟ่ด้ส์ จำากัด  

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ท์างธุิรกิิจี ท์างสัุงคัมีและ/หร้อสิุ�งแวดิ์ล้อมี

เป็็นผลิตภัณฑ์์นมี่อัลมี่อนดั์ UHT ทั้างเล่อกสิำาหร้ับผู้บร้ิโภคทั้่�ร้ักสิุขภาพ 
ต้องการ้แคลเซื้่ยมี่แต่แพ้นมี่วัว โดัยเล่อกถึั�วอัลมี่อนดั์และธิัญพ่ชุชุนิดัทั้่�มี่ ่
คุณป็ร้ะโยชุน์แก่ร่้างกายสูิง ให้ไขมัี่นชุนิดัด่ั ผ่านกร้ร้มี่วิธ่ิการ้สิกัดัในอุณหภูมิี่ 
ความี่ร้้อนสิูงอย่างร้วดัเร้็ว ทั้ำาให้สิาร้อาหาร้อยู่คร้บถึ้วน ใชุ้นำ�าตาลจำาก 
เกสิร้ดัอกมี่ะพร้้าวทั้่�ให้ดััชุน่นำ�าตาลตำ�า (low GI) ชุ่วยการ้เผาผลาญและ 
ย่อยสิลายไขมี่ัน มี่่โฟ่ลิค 70% ของป็ร้ิมี่าณทั้่�ร้่างกายต้องการ้ต่อวัน  
ชุ่วยเสิริ้มี่สิร้้างเซื้ลล์ป็ร้ะสิาทั้ และเป็็นสิาร้อาหาร้ท่ั้�ผู้หญิงตั�งคร้ร้ภ์ต้องการ้ 
มี่ากทั้่�สิุดั อุดัมี่ไป็ดั้วยวิตามี่ิน B, E และ Antioxidants ชุ่วยเสิร้ิมี่สิร้้างสิมี่อง 
ลดัความี่เสิ่�ยงต่อโร้คอัลไซื้เมี่อร้์ เหมี่าะสิำาหร้ับผู้ต้องการ้ควบคุมี่ร้ะดัับ 
นำ�าตาล ผู้ป็่วยโร้คหัวใจำ และผู้ทั้่�มี่่คอเลสิเตอร้อลสิูง และไมี่่ใชุ้คาร้าจำ่แนน 
เพ่�อให้นมี่คงตัว ซื้ึ�งอาจำก่อให้เกิดัอันตร้ายต่อสิุขภาพ

สรู้��งย่อดข้�ย่ทั�งในและต่�งปรู้ะเทศกว่�  

350 ล��นบ�ท/ป ี
และมีก�รู้ส่งออกไปข้�ย่แล�ว 

30 ปรู้ะเทศทั�วโลก

เพิี�มม้ลค่�และสรู้��งชื�อเสีย่งให�สินค��เกษัตรู้
เช่น เกสรู้ดอกมะพีรู้��ว ให�โด่งดังทั�วโลก

สรู้��งตล�ดให�กับนมอัลมอนด์ในปรู้ะเทศไทย่
เป็นเจั��แรู้กและผลักดันให�ตล�ดเติบโตอย่่�งต่อเนื�อง

เพิี�มท�งเลือกให�กับผ้�ที�มีปัญห�ด��นสุข้ภ�พี
ที�ต�องก�รู้ควบคุมนำ��ต�ลและไข้มัน และผ้�ที�แพี�นมวัว

ผ้�บริู้โภคส�ม�รู้ถเข้��ถึงผลิตภัณ์ฑ์์นมที�ดี
ต่อสุข้ภ�พีในรู้�ค�ที�เข้��ถึงได� ผ่�นช่องท�ง 
ก�รู้จััดจัำ�หน่�ย่ที�สะดวกสบ�ย่ม�กขึ้�น

ส่งเสริู้มให�เกิดก�รู้จั��งง�นในปรู้ะเทศ

3

ก�รู้ดำ�เนินง�นขั้บเคลื�อนนวัตกรู้รู้มต่�ง ๆ 
ส�ม�รู้ถคำ�นวณ์เป็นม้ลค่�เพืี�อติดต�มผล
ก�รู้ดำ�เนินง�น ซึี�งในปี 2562 มีผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ด��นนวัตกรู้รู้มที�แสดงเป็นม้ลค่�เชิงเศรู้ษัฐกิจั ดังนี�

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ขั้บเคลื�อนนวัตกรู้รู้ม

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

866.49

นวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ (ล้านบาท์)
นวัตกิรรมีแบบป้ดิ์ (ล้านบาท์)

2558

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีาย
2563

2,866 1,236

3,166 1,381

3,776

3,136

4,680

6,821

1,370

2,108
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บุคัลากิรข็องบริษััท์ได้ิ์รับคัวามีคุ้ัมีคัรองดูิ์แลด้ิ์านอาชีวอนามัีย
และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางานเที์ยบเท่์าระดัิ์บสุากิล 
ภายในปี 2563 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

รู้�อย่ละ

24
ข้องพืี�นที�เป้�หม�ย่
ได�รัู้บก�รู้รัู้บรู้องม�ตรู้ฐ�นส�กล 
เพืี�อก�รู้จััดก�รู้อ�ชีวอน�มัย่ 
และคว�มปลอดภัย่ ISO45001

(10 จั�ก 42)

ไม่มีก�รู้บ�ดเจ็ับถึงขั้�นเสีย่ชีวิต
เนื�องจั�กอุบัติเหตุในง�น
ทั�งในส่วนพีนักง�น และผ้�รัู้บเหม�

40
ด��นคว�มปลอดภัย่
รู้ะดับปรู้ะเทศ

 รู้�งวัล

ย่กรู้ะดับอ�ชีวอน�มัย่ 
สรู้��งคว�มปลอดภัย่น่�ทำ�ง�น 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG8 กิารมีีงานที์�มีีคุัณค่ัา 
  สุำาหรับทุ์กิคัน
 8.8  ส่งเสริมสภิาพื่แวดลุ้่อม 
  การทำางานที�ปลุ่อดภัิย 
  แลุ่ะมั�นคง

SDG3 กิารมีีสุุข็ภาพและ 
  คัวามีเป็นอยู่ที์�ดีิ์
 3.4 ลุ่ดการต่ายก่อนวัย 
  อันควรจากโรคไม่ติ่ดต่่อ 
  ผู่้านการป้องกัน การรักษา 
  สนับสนุนสุขภิาพื่จิต่แลุ่ะ 
  ความเป็นอย่่ที�ดี

 3.6  ลุ่ดผู้่้เสียชี้วิต่แลุ่ะผู้่้บาดเจ็บ 
  เนื�องจากอุบัติ่เหตุ่ 
  ทางจราจรบนท้องถันน

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

พ้ืนท่ีดําเนินการประยุกต์ใช้มาตร านสากล 
SO 5 1 2 1  (ร้อยละ)

ม เ   น เ่ป ม  อ ูน กร ิน ้  ร น รอบ ลมบริ   ออลล ก  ม น
             บริ  รม ก  ล บริ   รเ ลลิ  ก

จํานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จากการทํางานของ
พนักงานชาย-หญิง
ผู้รับเหมาชาย-หญิง 
ปี 2561-2562

อัตราการเจบปวย
จากการทํางาน
(O ) ของ
พนักงานชาย-หญิง
ปี 2561-2562

0 ราย

0 กรณีต่อ
1
ช่ัวโมงทํางาน

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

อัตราการบาดเจบ
ทุกประเ ท ( )

*กร ี ต   ัว มงทํางาน

ปี 2561 ปี 2562

อัตราการบาดเจบ
ท่ีมีความรุนแรงสูง
(ไม่รวมเสียชีวิต)

อัตราการบาดเจบ
ท้ังหมด

อัตราการหยุดงาน
เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ
( T )

4.99

N/A

N/A

1.93

1.53

N/A

N/A

0.94

3.81

0.00

2.27

1.28

2.43

0.00

2.02

1.28

1.78

N/A

N/A

65

2.05

N/A

N/A

1.15

1 16

0.00

6

0.42

1.23

0.00

0.93

6

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

7

24

100

2561

2562

เปาหมาย
256
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คัวามีท้์าท์าย

กิารดิ์ำาเนินงาน

บุคลากร้ถึ่อเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้ขับเคล่�อนธิุร้กิจำ ภายใต้การ้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่ 
ธิุร้กิจำทั้่�หลากหลาย และมีุ่่งเน้นการ้สิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์ทั้่�ดั่ให้กับลูกค้า บร้ิษัทั้จำึง 
จำำาเป็็นต้องม่ี่มี่าตร้การ้ด้ัานความี่ป็ลอดัภัย และส่ิงเสิริ้มี่คุณภาพชุ่วิตท่ั้�ด่ั คร้อบคลุมี่ 
ทัั้�งบุคลากร้ของบริ้ษัทั้ และผู้รั้บเหมี่าซึื้�งอยู่ภายใต้การ้ดูัแลขององค์กร้ เพร้าะหากเกิดัเหตุ
ไมี่่คาดัคิดั อาจำสิ่งผลกร้ะทั้บโดัยตร้งต่อการ้ดัำาเนินชุ่วิตของบุคลากร้ พร้้อมี่ทั้ั�ง 
สิ่งผลกร้ะทั้บต่อสิังคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่ในการ้ลดัใชุ้ทั้ร้ัพยากร้ทั้่�ไมี่่จำำาเป็็นหากองค์กร้ 
สิามี่าร้ถึป้็องกันได้ั อ่กทัั้�งยังเป็็นการ้สิร้้างและส่ิงเสิริ้มี่ความี่พึงพอใจำให้กับบุคลากร้ท่ั้�
สิามี่าร้ถึสินับสินุนการ้ดัำาเนินงานขององค์กร้ในร้ะยะยาวได้ั

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”) ในฐานะองค์กร้ 
ขนาดัใหญ่ท่ั้�ม่ี่การ้ดัำาเนินธุิร้กิจำท่ั้�หลากหลาย  บริ้ษัทั้ม่ี่ความี่มุ่ี่งมัี่�นในการ้สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ 
ความี่ป็ลอดัภัย  ร้วมี่ถึึงพัฒนาแนวทั้างการ้จัำดัการ้และแนวทั้างป็ฏิิบัติด้ัานอาชุ่วอนามัี่ย 
ความี่ป็ลอดัภัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานท่ั้�ด่ัให้เท่ั้ยบเท่ั้าร้ะดัับสิากล ร้วมี่ถึึง
ป็ฏิิบัติต่อบุคลากร้ และผู้เก่�ยวข้องทัุ้กฝ่ายดั้วยความี่เทั้่าเทั้่ยมี่ ผ่านการ้ดัำาเนิน 
ธิุร้กิจำ การ้จำัดักิจำกร้ร้มี่ และการ้กำาหนดัแผนงานต่าง ๆ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ 
กำาหนดัตัวชุ่ �วัดัทั้่ �มี่่ความี่เหมี่าะสิมี่โดัยพิจำาร้ณาจำากลักษณะการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
บริ้บทั้ และความี่เส่ิ�ยงของธุิร้กิจำอย่างจำำาเพาะเจำาะจำงเพ่�อให้การ้จัำดัการ้ด้ัานอาชุ่วอนามัี่ย 
ความี่ป็ลอดัภัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพและม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิผล 
บร้ร้ลุความี่สิำาเร็้จำตามี่เป้็าหมี่ายขององค์กร้ พร้้อมี่ทัั้�งสิามี่าร้ถึสิร้้างมุี่มี่มี่อง ทัั้ศนคติ
และความี่ตร้ะหนักในดั้านความี่ป็ลอดัภัยและการ้จำัดัการ้สิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ 
ทั้ำางานทั้่�ดั่ให้กับพนักงานและผู้เก่�ยวข้อง ร้วมี่ไป็ถึึงเสิร้ิมี่สิร้้างคุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ 
ไดั้อย่างต่อเน่�อง

ข้ย่�ย่ผลก�รู้นำ�ม�ตรู้ฐ�นส�กล 
ISO45001 ม�ดำ�เนินก�รู้
ปรู้ะยุ่กต์ใช� ในบริู้ษััท
เพิี�มเป็น 10 พืี�นที�

ข้อก�รู้รัู้บรู้องรู้ะบบ 
ISO45001 
จัำ�นวน 10 พืี�นที�

โครู้งก�รู้ “Wellness 
program day“ 
ล�ข้�ดโรู้คฮิต 
Office Syndrome

โครู้งก�รู้วัฒนธรู้รู้ม
คว�มปลอดภัย่ (Safety Culture)
สำ�หรัู้บพีนักง�นศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค��
และรู้��นส�ข้�

กิจักรู้รู้ม Fit & Firm to slim 
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้คว�มเป็นอย่้่
ที�ดีข้องพีนักง�น

คว�มคืบหน��ปี 2562

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นอ�ชีวอน�มัย่และคว�มปลอดภัย่ 

พ้ืนท่ีดําเนินการประยุกต์ใช้มาตร านสากล 
SO 5 1 2 1  (ร้อยละ)

ม เ   น เ่ป ม  อ ูน กร ิน ้  ร น รอบ ลมบริ   ออลล ก  ม น
             บริ  รม ก  ล บริ   รเ ลลิ  ก

จํานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จากการทํางานของ
พนักงานชาย-หญิง
ผู้รับเหมาชาย-หญิง 
ปี 2561-2562

อัตราการเจบปวย
จากการทํางาน
(O ) ของ
พนักงานชาย-หญิง
ปี 2561-2562

0 ราย

0 กรณีต่อ
1
ช่ัวโมงทํางาน

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

อัตราการบาดเจบ
ทุกประเ ท ( )

*กร ี ต   ัว มงทํางาน

ปี 2561 ปี 2562

อัตราการบาดเจบ
ท่ีมีความรุนแรงสูง
(ไม่รวมเสียชีวิต)

อัตราการบาดเจบ
ท้ังหมด

อัตราการหยุดงาน
เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ
( T )

4.99

N/A

N/A

1.93

1.53

N/A

N/A

0.94

3.81

0.00

2.27

1.28

2.43

0.00

2.02

1.28

1.78

N/A

N/A

65

2.05

N/A

N/A

1.15

1 16

0.00

6

0.42

1.23

0.00

0.93

6

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

7

24

100

2561

2562

เปาหมาย
256
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ก�รู้พัีฒน�รู้ะบบก�รู้จััดก�รู้คว�มปลอดภัย่ อ�ชีวอน�มัย่ และสภ�พีแวดล�อมในก�รู้ทำ�ง�น

บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานตามี่นโยบายความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย 
และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานอย่างต่อเน่�อง  โดัยในป็ี  2562  
บร้ิษัทั้ทั้ำาการ้ยกร้ะดัับแนวทั้างการ้ดัำาเนินการ้ตามี่มี่าตร้ฐาน 
ความี่ป็ลอดัภัย   อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  
(Safety Health Environment Standard: SHE Standard)    
ซื้ึ�งเป็็นมี่าตร้ฐานหลักในการ้ทั้ำางานเก่�ยวกับความี่ป็ลอดัภัย 
อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน   ให้มี่่ความี่เข้มี่ข้น 
และคร้อบคลุมี่มี่ากยิ�งขึ�น โดัยการ้สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย 
และการ้นำาร้ะบบการ้จำัดัการ้ อาชุ่วอนามี่ัยและสิภาพแวดัล้อมี่ใน 
การ้ทั้ำางาน ISO45001 มี่าดัูแลให้คร้อบคลุมี่ถึึงพนักงาน ผูร้้ับเหมี่า     
ผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย ร้วมี่ถึึงชุุมี่ชุนร้อบข้างให้ม่ี่ความี่ป็ลอดัภัย ม่ี่สุิขภาพ 
อนามี่ัยทั้่�ดั่ ร้วมี่ถึึงสิ่งเสิร้ิมี่กิจำกร้ร้มี่ Safety Kaizen เพ่�อยกร้ะดัับ 

(Occupational Health & Safety Management System Development)

กิรอบนโยบายคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามัียและสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงานที์�สุอดิ์คัล้องแนวปฏิิบัติสุากิลเพ้�อกิารพัฒนาอย่างต่อเน้�อง

ในการ้สิร้้างนวัตกร้ร้มี่ดั้านความี่ป็ลอดัภัย พร้้อมี่ทั้ั�งสิามี่าร้ถึป็ร้ะยุกต์ 
ใชุ้ตามี่ความี่เหมี่าะสิมี่กับความี่หลากหลายทั้างธิุร้กิจำขององค์กร้

พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินการ้ทั้บทั้วนสิถึานะร้ะบบการ้จำัดัการ้ 
ดัังกล่าว พร้้อมี่ทั้ั�งป็ร้ับป็รุ้งแก้ไขร้ะบบการ้จำัดัการ้อาชุ่วอนามี่ัย 
ความี่ป็ลอดัภัยขององค์กร้เพ่�อขอการ้ร้ับร้อง Initial Assessment 
Stage I – II ร้วมี่ถึึง ทั้ำาการ้ป็รั้บป็รุ้งแก้ไขตามี่ข้อเสินอแนะของ Audit  
Report and Program เพ่�อให้สิอดัคล้องกับร้ะบบ ISO45001 
นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังไดั้จำัดัทั้ำาแนวทั้างและเคร้่�องมี่่อในการ้จำัดัเก็บ 
ข้อมีู่ลดั้านชุ่วอนามี่ัยและความี่ป็ลอดัภัย ทั้่�มี่่ความี่สิอดัคล้องกับ 
มี่าตร้ฐานสิากล  สิำาหร้ับใชุ้ในการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้  และสิร้้างความี่ 
พร้้อมี่ให้กับองค์กร้ในการ้ทั้วนสิอบข้อมีู่ลโดัยหน่วยงานภายนอก 

 
  

•
 
  

การทบทวนและปรับปรุง
เพ่ือการพั นาอย่างต่อเน่ือง
การทบทวนแก้ไขโดยผู้บริหารเพ่ือการพั นา
อย่างต่อเน่ือง
การกําหนดประเดนแก้ไขเร่งด่วนและลําดับความสําคัญ

การลงมือปฏิบัติและดําเนินการ
การรายงานอุบัติเหตุสามาร ทําได้โดยพนักงาน
ท่ีประสบเหตุเองหรือพนักงานผู้พบเหนเหตุการณ์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และเหน ึง
ความสําคัญของความปลอด ัย ึ่งจากการรายงาน
อุบัติเหตุ ยังมีข้ันตอนการสอบสวน ึงสาเหตุท่ีแท้จริง
และกําหนดวิธีการปองกันอุบัติเหตุในอนาคต

ติดตามผลการทวนสอบและแก้ไข

การวางแผน
ปีละ 1 คร้ัง โดยเจ้าของพ้ืนท่ีและหัวหน้างาน
ท่ีได้รับการอบรมและวัดผลเก่ียวกับ
การประเมินความเส่ียงตามมาตร าน
และตรวจทานโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอด ัย
วิชาชีพประจําพ้ืนท่ีจากการสัม าษณ์
และสังเกตการทํางานจริงท้ังงานประจํา
และงานท่ีทําเป็นคร้ังคราว อาทิ งาน ่อมบํารุง

การประเมินและวัดผลการดําเนินงาน
การให้คําแนะนําในการปรับปรุงดําเนินงาน

นําผลการประเมินความเส่ียงมาปรับปรุง
ข้ันตอนการดําเนินงาน อุปกรณ์ พ้ืนท่ี
การทํางาน และโปรแกรมการอบรมพนักงาน

ขับเคล่ือนผ่านนโยบาย
การกําหนดทิ ทางการดําเนินงาน
การส่ือสารขอความร่วมมือจากทุกฝาย

 
  

  

  

ยึดม่ันในการดําเนินงานท่ีเป็นเลิ รายงานผลการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินงาน
ท้ัง ายในและ ายนอก เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน

เคารพสิทธิมนุษยชนท่ีพึงได้รับ
สร้างคุณ าพชีวิตท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานพั นาระบบอาชีวอนามัย และความปลอด ัย
(Occupational ealt  and Safet   O S) สู่การรับรอง SO 5 1 ปี 2562-2566

2562 256 256 2565 2566

ฝึกอบรม
และทบทวน
ส านะเร่ิมต้น นํา SO 5 1

มาประยุกต์ใช้
ตรวจติดตาม
ายใน

และการตรวจ
ติดตาม ายนอก
โดย rit i  
tandatd
n titution 
( S ) ได้รับการรับรอง

Certi cate
ISO45001:2018

 ย่ืนการขอรับรอง  พ้ืนท่ี (256 )

 ตรวจรักษาระบบ (Sur eillance)
  aintain Certi cation SO 5 1 2 1
  ต่อเน่ือง 2 พ้ืนท่ีต่อปี (256 -2566)

 ดําเนินการ ple ent ระบบท่ัวประเท
  (256 -2566)
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โคร้งสิร้้างการ้บริ้หาร้ความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามัี่ย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน ม่ี่การ้ป็รั้บป็รุ้งและพัฒนาอย่างต่อเน่�องในเร้่�องการ้ป็ฏิิบัติ 
ตามี่นโยบาย ผ่านการ้ทั้ำางานของคณะกร้ร้มี่การ้และคณะทั้ำางานตามี่พ่�นทั้่�และลักษณะการ้ดัำาเนินงาน เพ่�อให้คร้อบคลุมี่พนักงานทั้ั�งหมี่ดั 
ในองค์กร้ร้วมี่ถึึงผู้รั้บเหมี่าตลอดัห่วงโซ่ื้คุณค่า โดัยคณะกร้ร้มี่การ้ม่ี่วาร้ะในการ้ดัำาร้งตำาแหน่ง 1 ปี็ นอกจำากน่� บริ้ษัทั้มุ่ี่งดัำาเนินงานด้ัานการ้บริ้หาร้ 
ความี่ป็ลอดัภัยอาชุ่วอนามัี่ย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน ผ่านการ้ยกร้ะดัับอาชุ่วอนามัี่ยให้กับบุคลากร้ให้ม่ี่สุิขภาพอนามัี่ยท่ั้�ด่ั ป้็องกันการ้เกิดั 
อุบัติเหตุร้ะหว่างการ้ป็ฏิิบัติงาน และการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ความี่เคร่้ยดัโดัยสิามี่าร้ถึแบ่งเป็็น 3 โคร้งการ้หลัก ดัังน่�

โคัรงสุร้างกิารบริหารคัวามีปลอดิ์ภัย 
อาชีวอนามัีย และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

โคัรงกิารคัวามีเป็นอยู่ที์�ดีิ์
ข็องพนักิงานและผู้รับเหมีา

โคัรงกิารลดิ์คัวามีเสีุ�ยง
ด้ิ์านคัวามีปลอดิ์ภัย 

โคัรงกิารลดิ์คัวามีเสีุ�ยง 
ด้ิ์านกิารยศัาสุตร์และ 

กิารจัีดิ์กิารคัวามีเคัรียดิ์

จีำานวนอุบัติเหตุ
จีากิกิารท์ำางาน (กิรณี)

จีำานวนอุบัติกิารณ์
จีากิกิารท์ำางาน (กิรณี)

ก่อนทำ�รู้ะบบ 
ISO45001

90 กรู้ณี์ กรู้ณี์

ก่อนทำ�รู้ะบบ  
ISO45001

N/A
หลังทำ�รู้ะบบ 
ISO45001

38
หลังทำ�รู้ะบบ
ISO45001

เริ�มีเก็ิบข้็อมูีล

หม�ย่เหตุ: N/A = ไม่มีข้�อม้ล หรืู้อไม่ส�ม�รู้ถเก็บข้�อม้ลได�

 
  

•
 
  

การทบทวนและปรับปรุง
เพ่ือการพั นาอย่างต่อเน่ือง
การทบทวนแก้ไขโดยผู้บริหารเพ่ือการพั นา
อย่างต่อเน่ือง
การกําหนดประเดนแก้ไขเร่งด่วนและลําดับความสําคัญ

การลงมือปฏิบัติและดําเนินการ
การรายงานอุบัติเหตุสามาร ทําได้โดยพนักงาน
ท่ีประสบเหตุเองหรือพนักงานผู้พบเหนเหตุการณ์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และเหน ึง
ความสําคัญของความปลอด ัย ึ่งจากการรายงาน
อุบัติเหตุ ยังมีข้ันตอนการสอบสวน ึงสาเหตุท่ีแท้จริง
และกําหนดวิธีการปองกันอุบัติเหตุในอนาคต

ติดตามผลการทวนสอบและแก้ไข

การวางแผน
ปีละ 1 คร้ัง โดยเจ้าของพ้ืนท่ีและหัวหน้างาน
ท่ีได้รับการอบรมและวัดผลเก่ียวกับ
การประเมินความเส่ียงตามมาตร าน
และตรวจทานโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอด ัย
วิชาชีพประจําพ้ืนท่ีจากการสัม าษณ์
และสังเกตการทํางานจริงท้ังงานประจํา
และงานท่ีทําเป็นคร้ังคราว อาทิ งาน ่อมบํารุง

การประเมินและวัดผลการดําเนินงาน
การให้คําแนะนําในการปรับปรุงดําเนินงาน

นําผลการประเมินความเส่ียงมาปรับปรุง
ข้ันตอนการดําเนินงาน อุปกรณ์ พ้ืนท่ี
การทํางาน และโปรแกรมการอบรมพนักงาน

ขับเคล่ือนผ่านนโยบาย
การกําหนดทิ ทางการดําเนินงาน
การส่ือสารขอความร่วมมือจากทุกฝาย

 
  

  

  

ยึดม่ันในการดําเนินงานท่ีเป็นเลิ รายงานผลการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินงาน
ท้ัง ายในและ ายนอก เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน

เคารพสิทธิมนุษยชนท่ีพึงได้รับ
สร้างคุณ าพชีวิตท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานพั นาระบบอาชีวอนามัย และความปลอด ัย
(Occupational ealt  and Safet   O S) สู่การรับรอง SO 5 1 ปี 2562-2566

2562 256 256 2565 2566

ฝึกอบรม
และทบทวน
ส านะเร่ิมต้น นํา SO 5 1

มาประยุกต์ใช้
ตรวจติดตาม
ายใน

และการตรวจ
ติดตาม ายนอก
โดย rit i  
tandatd
n titution 
( S ) ได้รับการรับรอง

Certi cate
ISO45001:2018

 ย่ืนการขอรับรอง  พ้ืนท่ี (256 )

 ตรวจรักษาระบบ (Sur eillance)
  aintain Certi cation SO 5 1 2 1
  ต่อเน่ือง 2 พ้ืนท่ีต่อปี (256 -2566)

 ดําเนินการ ple ent ระบบท่ัวประเท
  (256 -2566)
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1) โครู้งก�รู้คว�มเป็นอย่้่ที�ดีข้องพีนักง�นและผ้�รัู้บเหม� 

โคัรงสุร้างบริหารคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามีัยและสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

บุคลากร้เป็็นหัวใจำสิำาคัญในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ บริ้ษัทั้มุ่ี่งยกร้ะดัับอาชุ่วอนามัี่ยให้กับบุคลากร้เพ่�อให้บุคลากร้ม่ี่สุิขภาพอนามัี่ยท่ั้�ด่ั ทัั้�งด้ัานกายภาพ 
และจิำตใจำ โดัยนอกจำากจำะม่ี่การ้ตร้วจำวัดัสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานตามี่ความี่เส่ิ�ยง และกฎีหมี่าย ตลอดัจำนโป็ร้แกร้มี่การ้ดูัแลสิภาพเคร่้�องม่ี่อ 
และอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ ให้สิามี่าร้ถึใชุ้งานไดั้อย่างป็ลอดัภัยแล้ว บร้ิษัทั้ยังจำัดัโป็ร้แกร้มี่การ้ตร้วจำสิุขภาพป็ร้ะจำำาป็ี และตร้วจำสิุขภาพตามี่ป็ัจำจำัย 
เส่ิ�ยงในการ้ทั้ำางานโดัยสิถึานพยาบาลท่ั้�ได้ัรั้บการ้รั้บร้อง พนักงานจำะได้ัรั้บผลการ้ตร้วจำสุิขภาพปิ็ดัผนึกจำากหน่วยงานทั้รั้พยากร้บุคคลเท่ั้านั�น 
และมี่่การ้วิเคร้าะห์ข้อมีู่ลโดัยแพทั้ย์ และผู้เก่�ยวข้องตามี่กร้ะบวนการ้ร้ักษาความี่ลับของบร้ิษัทั้ และห้องพยาบาลทั้่�มี่่พยาบาลป็ร้ะจำำาตามี่ 
พ่�นทั้่�ทั้ำางาน นอกเหน่อจำากโป็ร้แกร้มี่การ้ตร้วจำสิุขภาพดัังกล่าว บร้ิษัทั้ยังไดั้มี่่การ้สินับสินุนกิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ ดัังต่อไป็น่�

โป็ร้แกร้มี่การ้ออกกำาลังกายเพ่�อสิุขภาพทั้่�ดั่ป็ร้ะจำำาวันของ 
พนักงาน โดัยครู้ผู้ฝึกสิอนดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่การ้ออกกำาลังกาย 
และมี่่รู้ป็แบบกิจำกร้ร้มี่ทั้่�หลากหลายตามี่ความี่สินใจำของ 
พนักงาน อาทิั้  กิจำกร้ร้มี่ X-Fighter โยคะ (Yoga) เต้นซุื้มี่บ้า 
 (Zumba) เต้น K-POP การ้เจำร้ิญสิมี่าธิิ และโยคะลูกบอล 
(Yoga Ball) เป็็นต้น

กิิจีกิรรมี Exercise for Office Staff กิิจีกิรรมี Health Center Program

บริ้ษัทั้จัำดักิจำกร้ร้มี่ Health Center Program อย่างต่อเน่�อง  
พร้้อมี่ทัั้�ง จัำดัการ้บร้ร้ยาย และสัิมี่มี่นาเชิุงป็ฏิิบัติการ้  (Workshop 
& Health Seminar) เก่�ยวกับการ้ดูัแลสุิขภาพโดัยผู้เชุ่�ยวชุาญ 
เพ่�อให้ความี่รู้้ด้ัานการ้ดูัแลสุิขภาพแก่พนักงาน อาทิั้ “ไขร้หัสิลับ 
DNA : อาหาร้ตามี่ย่น” การ้เล่อกอาหาร้ทั้่�มี่่ความี่เหมี่าะสิมี่ 
เล่อกทั้านอาหาร้เพ่�อสุิขภาพ  นอกจำากน่� ยังม่ี่การ้เพิ�มี่ชุ่องทั้าง 
การ้ให้ความี่รู้้ และสิร้้างการ้เข้าถึึงเร่้�องสุิขภาพผ่านชุ่องทั้าง 
อ่เมี่ล ร้วมี่ถึึงม่ี่การ้จัำดัตั�งห้องสิวัสิดิัการ้กายภาพบำาบัดั (Health
Center) เพ่�อให้พนักงานนัดัหมี่ายล่วงหน้าเข้าร้ับบร้ิการ้ 
โดัยไมี่่เสิ่ยค่าใชุ้จำ่าย

1 2
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กิิจีกิรรมี Fit & Firm to slim

กิิจีกิรรมี Flexible Time  

บร้ิษัทั้สินับสินุนโป็ร้แกร้มี่การ้ควบคุมี่นำ �าหนักตามี่เกณฑ์์ทั้่ � 
เหมี่าะสิมี่  เพ่�อให้พนักงานม่ี่ความี่ตร้ะหนักถึึงปั็ญหาของโร้คอ้วน 
และใสิ่ใจำการ้ออกกำาลังกายเพ่ �อให้มี่่นำ �าหนักตามี่เกณฑ์์ป็กติ  
ลดัการ้เจำ็บป็่วยของพนักงาน สิำาหร้ับพนักงานทัุ้กคนทั้่�มี่่ค่า BMI 
เกินมี่าตร้ฐาน/ตำ�ากว่ามี่าตร้ฐาน ผ่านการ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้ดั้าน 
โภชุนาการ้โดัยแพทั้ย์ป็ร้ะจำำาบร้ิษัทั้ เชุ่น การ้คำานวณแคลอร้่� 
ของอาหาร้แต่ละป็ร้ะเภทั้ การ้กำาหนดัเป็้าหมี่าย ทั้่าทั้างในชุ่วิต 
ป็ร้ะจำำาวันท่ั้�ชุ่วยลดันำ�าหนัก ส่ิงเสิริ้มี่การ้ออกกำาลังกายในวันทั้ำางาน 
โดัยการ้จำัดัสิร้ร้อุป็กร้ณ์สิำาหร้ับออกกำาลังกายให้กับพนักงาน 

บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ให้พนักงานป็ร้ะจำำาสิำานักงานเล่อกเวลา 
ในการ้ทั้ำางานท่ั้�เหมี่าะสิมี่ได้ั 3 ชุ่วงเวลา ได้ัแก่  08:00 –17:30, 
09:00 –18:30 และ  09:30–19:00 

โดย่ในปี 2562 
มีพีนักง�นเข้��รู้่วมโครู้งก�รู้แล�ว

ข้องจัำ�นวน
พีนักง�นทั��งหมด 

คิดเป็นรู้�อย่ละ 

1,108คน

4

3

กิิจีกิรรมี Childcare Facilities or Contributions  

บริ้ษัทั้ส่ิงเสิริ้มี่ และสินับสินุนกิจำกร้ร้มี่การ้เตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่ 
เป็็นคุณแม่ี่ การ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้เร่้�องนมี่แม่ี่แก่พนักงานตั�งคร้ร้ภ์ 
กิจำกร้ร้มี่โภชุนาการ้สิำาหร้ับคุณแมี่่ตั�งคร้ร้ภ์ กิจำกร้ร้มี่เย่�ยมี่ 
แมี่่หลังคลอดัเพ่�อสิร้้างขวัญกำาลังใจำ และความี่สิัมี่พันธิ์อันดั่ 
ภายในกลุ่มี่คุณแมี่่ ภายใต้การ้ดัำาเนินงานตามี่นโยบายดั้าน 
ความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามัี่ย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  
พร้้อมี่กันน่� ม่ี่การ้จัำดัสิถึานท่ั้� และสิิ�งอำานวยความี่สิะดัวกเพ่�อ 
ร้องร้ับบุตร้หลานของพนักงานทั้่�มี่่อายุตำ�ากว่า 18 ป็ี เพ่�อลดั 
ความี่เสิ่�ยง และการ้เกิดัอันตร้ายจำากวุฒิภาวะของเดั็ก และ 
เยาวชุน ความี่ไมี่่คุ้นชุินกับพ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงานของบร้ิษัทั้  และ 

เพ่�อเป็็นการ้แบ่งเบาภาร้ะ ความี่กังวลในการ้เล่�ยงดัูบุตร้ ธิิดัา 
ชุ่วงป็ิดัภาคการ้ศึกษา บร้ิษัทั้จำึงไดั้จำัดัโคร้งการ้เร้่ยนดันตร้่ไทั้ย 
และนาฏิศิลป็์ภาคฤดัูร้้อนสิำาหร้ับบุตร้หลานพนักงาน และ 
ผู้บร้ิหาร้ของบร้ิษัทั้ในชุ่วงเวลางานป็กติของเดั่อนมี่่นาคมี่ถึึง 
เดั่อนพฤษภาคมี่จำำานวน 65 คน โดัยเดั็ก ๆ ทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ 
จำะไดั้ร้ับใบป็ร้ะกาศวุฒิบัตร้ และทัุ้นการ้ศึกษาร้วมี่ทั้ั�งสิิ�น  
4,000 บาทั้ ต่อคน สิำาหรั้บเด็ักเล็ก บริ้ษัทั้ม่ี่โคร้งการ้ต่าง ๆ  ภายใต้ 
ชุมี่ร้มี่หนังสิ่อเล่มี่แร้กของสิายงานกร้ะจำายสิินค้าซื้ึ�งแบ่งตามี่ 
ชุ่วงวัยของเดั็ก ดัังน่� 

5

ทัุ้กคนทั้่�เข้าร้่วมี่กิจำกร้ร้มี่ พร้้อมี่กันน่� ยังมี่่การ้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่ 
ลดัค่า BMI ของพนักงานให้มี่่ค่า BMI ไมี่่เกิน 23.0 โดัยผู้เข้า 
ร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่ต้องถึ่ายภาพเมี่นูอาหาร้เพ่�อสิุขภาพ กิจำกร้ร้มี่การ้      
ออกกำาลังกาย และรู้ป็ภาพความี่เป็ล่�ยนแป็ลงของตนเอง ม่ี่การ้ 
ติดัตามี่ผลนำ�าหนักร้ะหว่างการ้เข้าร้่วมี่กิจำกร้ร้มี่ในทัุ้กวันศุกร้์ 
นำ�าหนักทั้่�ลดัลงทัุ้ก 1 ข่ดั จำะไดั้ร้ับเงิน 1 บาทั้  ร้วมี่ไป็ถึึงเข้าตร้วจำ 
วัดัค่า BMI และตร้วจำวัดัค่าเป็อร์้เซ็ื้นต์ไขมัี่นเพ่�อนำามี่าเป็ร่้ยบเท่ั้ยบ 
ความี่เป็ล่�ยนแป็ลงหลังเข้าร้่วมี่กิจำกร้ร้มี่ 
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พ่ีอแม่อ่�นหนังสือให�ล้กทุกวัน อย่่�งน�อย่วันละ 10-15 น�ที
เพืี�อให�เด็กรัู้กก�รู้อ่�น และเสริู้มสรู้��งส�ย่สัมพัีนธ์รู้ะหว่�งพ่ีอแม่ล้กใน 3 ข้วบปีแรู้ก

กรู้ะตุ�นเรู้��ให�พ่ีอให�โอก�สตัวเองในก�รู้เลี�ย่งล้กผ่�น ก�รู้อ่�นหนังสือ
เพืี�อให�พ่ีอเริู้�มมีส่วนรู่้วมในก�รู้เลี�ย่งล้กม�กขึ้�น

โคัรงกิาร
หนังสุ้อเล่มีแรกิ 
Bookstart

โคัรงกิาร
พ่ออ่านบ้านอุ่น

กิลุ่มีเป�าหมีาย ตั�งแต่ตั�งคัรรภ์ - 3 ปี

กิลุ่มีเป�าหมีาย ตั�งแต่ตั�งคัรรภ์ - 3 ปี

ให�แนวท�งในก�รู้สังเกตสมรู้รู้ถนะเชิงพีฤติกรู้รู้มข้องเด็กเพืี�อให�เข้��ใจัเด็ก  
และวิธีก�รู้เลี�ย่งด้เด็กให�ดียิ่�งขึ้�น โดย่ส่งเสริู้ม สนับสนุนให�เด็กทำ�กิจักรู้รู้ม 
และกิจัวัตรู้จันเป็นนิสัย่กรู้ะทั�งเกิดสมรู้รู้ถนะต�มวัย่

เสริู้มทักษัะในก�รู้เลี�ย่งล้กให�พ่ีอแม่เรีู้ย่นรู้้�ว่�ล้กวัย่ไหน ควรู้เลี�ย่งด้อย่่�งไรู้
ให�คว�มรู้้�เรืู้�องไหนและม�กน�อย่รู้ะดับใด และที�สำ�คัญยิ่�งคือ ให�แนวท�งที�พ่ีอแม่
จัะนำ�ไปค�นห�บุคลิคภ�พีเฉพี�ะตัวข้องล้ก เพืี�อให� “เลี�ย่งล้กให�ถ้กท�ง“

โคัรงกิาร
สุมีรรถนะเด็ิ์กิปฐมีวัย 
ในกิารพัฒนาตามีวัย

โคัรงกิาร
เสุริมีทั์กิษัะชีวิต

กิลุ่มีเป�าหมีาย 3 ปี - 6 ปี

กิลุ่มีเป�าหมีาย ไม่ีจีำากัิดิ์อายุบุตร

หลักการทํางานของสมอบก
ชน-พับ-ลอก ไม่ให้เคล่ือนไหว

ชน

พับ

ลอค

จํานวนอุบัติเหตุร ยนต์พุ่งชนสมอบก
ก่อนชนร้าน (คร้ัง)

256 2561 2562

14

17

25

256 2561 2562

65 1

1 51
15

ความเสียหายเ ล่ียต่อคร้ัง (บาท)

256 2561 2562

จํานวนผู้บาดเจบจากอุบัติเหตุร ยนต์
พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ราย)

1

0 0

โดยในปี 2562 โครงการต่าง  มีสมาชิก
เข้าร่วมท้ังหมดดังน้ี

พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก
มีความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม และสัมมนา

โครงการหนังสือเล่มแรก
โครงการพ่ออ่านบ้านอุ่น

5 6 คน

โครงการสมรร นะเดกป มวัย

459 คน

โครงการเสริมทักษะชีวิต

26 คน

ร้อยละ 97

112  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ตามี่กร้อบนโยบายความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน 
อย่างต่อเน่�อง โดัยอาศัยการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ของพนักงานทัุ้กคนทั้่�ต้องคำานึงถึึงความี่ป็ลอดัภัยในทั้่�ทั้ำางานของ 
ตนเอง ร้่วมี่ไป็ถึึงเพ่�อนร้่วมี่งาน ภายใต้แนวคิดั “อุบัติเหตุสิามี่าร้ถึป็้องกันไดั้” ทั้ั�งน่� บร้ิษัทั้ไดั้สิ่งเสิร้ิมี่ 
การ้ให้ความี่รู้้ดั้านความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานแก่พนักงานทัุ้กร้ะดัับ 
ร้วมี่ถึึงผู้รั้บเหมี่า โดัยจัำดัให้ม่ี่การ้ฝึกอบร้มี่ด้ัานความี่ป็ลอดัภัยในรู้ป็แบบต่าง ๆ ทัั้�งความี่ป็ลอดัภัยในการ้ 
ทั้ำางานโดัยทัั้�วไป็ และตามี่ความี่เส่ิ�ยงของงาน อาทิั้ โคร้งการ้ยกร้ะดัับมี่าตร้ฐานความี่ป็ลอดัภัยร้้านเซื้เว่น 
อ่เลฟ่เว่น โคร้งการ้วัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย (Safety Culture) สิำาหรั้บพนักงานศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
และโคร้งการ้พฤติกร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย (Behavior Based Safety: BBS) สิำาหร้ับพนักงานในสิาย 
การ้ผลิต เป็็นต้น 

1 โคัรงกิารยกิระดัิ์บมีาตรฐานคัวามีปลอดิ์ภัยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ยังคงดัำาเนินการ้ต่อเน่�องขยายผลการ้ติดัตั�งสิมี่อบก อุป็กร้ณ์เพ่�อลดัความี่รุ้นแร้ง 
ของอุบัติเหตุจำากยานพาหนะ และลดัความี่สิูญเสิ่ยของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทั้่�ตั�งติดักับถึนนสิายหลัก โดัย 
สิมี่อบกมี่่หลักการ้ทั้ำางานค่อ ชุน-พับ-ล็อก ไมี่่ให้ร้ถึยนต์หร้่อยานพาหนะเคล่�อนทั้่�

2) โครู้งก�รู้ลดคว�มเสี�ย่งด��นคว�มปลอดภัย่

หลักการทํางานของสมอบก
ชน-พับ-ลอก ไม่ให้เคล่ือนไหว

ชน

พับ

ลอค

จํานวนอุบัติเหตุร ยนต์พุ่งชนสมอบก
ก่อนชนร้าน (คร้ัง)

256 2561 2562

14

17

25

256 2561 2562

65 1

1 51
15

ความเสียหายเ ล่ียต่อคร้ัง (บาท)

256 2561 2562

จํานวนผู้บาดเจบจากอุบัติเหตุร ยนต์
พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ราย)

1

0 0

โดยในปี 2562 โครงการต่าง  มีสมาชิก
เข้าร่วมท้ังหมดดังน้ี

พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก
มีความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม และสัมมนา

โครงการหนังสือเล่มแรก
โครงการพ่ออ่านบ้านอุ่น

5 6 คน

โครงการสมรร นะเดกป มวัย

459 คน

โครงการเสริมทักษะชีวิต

26 คน

ร้อยละ 97

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  113



บร้ิษัทั้มี่่การ้เก็บข้อมีู่ลสิถึิติการ้เกิดัอุบัติเหตุกับลูกค้าซื้ึ�งข้อมีู่ลจำะถึูกนำามี่าวิเคร้าะห์หาสิาเหตุ และป็ร้ับป็รุ้งการ้ทั้ำางาน การ้กำาหนดัป็ร้ะเภทั้ 
วัสิดัุอุป็กร้ณ์ ร้วมี่ถึึงการ้ออกแบบสิภาพแวดัล้อมี่ภายในร้้าน ให้มี่่ความี่ป็ลอดัภัยกับลูกค้าต่อไป็ ในป็ี 2562 อุบัติเหตุทั้่�เกิดักับลูกค้า 
มี่ากเป็็น 5 อันดัับแร้ก ไดั้แก่ ล่�นล้มี่ นำ�าร้้อนลวก สิะดัุดัหมี่อนกั�นจำอดัร้ถึ สิะดัุดัพร้มี่หน้าร้้าน และสิ่�อป็ร้ะชุาสิัมี่พันธิ์ตกใสิ่ศร้่ษะ 

นอกเหน่อจำากความี่ป็ลอดัภัยของพนักงานและผู้ร้ับเหมี่าแล้ว บร้ิษัทั้ยังคำานึงถึึงความี่ป็ลอดัภัยของลูกค้าเป็็นสิำาคัญ โดัยมี่่กร้ะบวนการ้ 
จำัดัการ้ความี่ป็ลอดัภัยสิำาหร้ับลูกค้าในกร้ณ่เกิดัอุบัติเหตุ ดัังน่�

แนวโน้มการลดลงของอุบัติเหตุ

จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน (กรณี)

 ไต่สวนอุบัติเหตุ (ตรวจสอบพ้ืนท่ี  โทร  ine)
 วิเคราะห์ข้อมูล

เกิดอุบัติเหตุ

Safet  Tea

Con truction
and

uip ent
(C& )

ualit  Store
S te

Co ittee
( SSC)

Safet
03อุปกรณ์และส าพพ้ืนท่ี

วิธีการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

ทั นคติ  ขาดความรู้
ความเข้าใจ  ขาดมาตรการ
ปองกัน

การปรับปรุงแก้ไข 
C  C -  Supplier

ส่งต่อข้อมูล C&  เพ่ือ
ทบทวนมาตร านอุปกรณ์ 
โครงสร้างของร้าน

192

238

99

256

2561

2562

รณรงค์ส่งเสริม
    Safet  Tip
    C Conference
     ( ield Con ultant
     Conference)

บันทึกมาตรการปองกัน

กําหนดกฏระเบียบด้าน
ความปลอด ัย

ตรวจความปลอด ัย
    ตรวจสอบความปลอด ัย 
     โดยหน่วยงานหัวหน้างาน
    ตรวจสอบความปลอด ัย 
     โดยหน่วยงาน SS
     ualit  Store S te  
     n pection

ทบทวนกระบวนการ
ข้ันตอนการทํางาน
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บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ยกร้ะดัับความี่ป็ลอดัภัยของศูนย์กร้ะจำาย 
สิินค้า และร้้านสิาขา ภายใต้แนวคิดั “ลดั ละ เลิกพฤติกร้ร้มี่เส่ิ�ยง  
ติ เต่อน ชุมี่” ซื้ึ�งป็ร้ะกอบไป็ดั้วยแนวทั้างการ้ดัำาเนินงานดัังน่� 

ก�รู้สรู้��งคว�มตรู้ะหนัก และเพิี�มทักษัะท�งด��นคว�มปลอดภัย่ให�กับ 
หัวหน��ง�นเพืี�อช่วย่ด้แลพีนักง�น และตนเองให�มีคว�มปลอดภัย่ 
รู้ะหว่�งก�รู้ปฏิิบัติง�น อีกทั�งสรู้��งคว�มเข้��ใจัอย่่�งถ้กต�องใน 
เรืู้�องก�รู้เกิดอุบัติเหตุที�ส�ม�รู้ถเกิดกับพีนักง�น โดย่มีขั้�นตอน 
ในก�รู้ปฏิิบัติ อ�ทิ สังเกตก�รู้ณ์์ ติดต�มพีฤติกรู้รู้มท�งด��น 
คว�มปลอดภัย่ เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมก่อนก�รู้ทำ�ง�นรู้ะหว่�ง 
ก�รู้ทำ�ง�น และเลิกง�นอย่่�งมีคว�มปลอดภัย่ 

2 โคัรงกิารวัฒนธิรรมีคัวามีปลอดิ์ภัย 
(Safety Culture) สุำาหรับพนักิงาน
ศัูนย์กิระจีายสุินคั้า และร้านสุาข็า

โดัยในปี็ 2562 อุบัติเหตุโดัยร้วมี่ของศูนย์กร้ะจำายสิินค้า และร้้าน 
สิาขาลดัลงอย่างชัุดัเจำน และมี่่แนวโนม้ี่ทั้่�จำะลดัลงอย่างต่อเน่�อง 
พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ไดั้ดัำาเนินโคร้งการ้วัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย 
(Safety Culture) สิำาหรั้บผู้รั้บเหมี่าขนส่ิง และสิำาหรั้บผู้รั้บเหมี่า 
ก่อสิร้้างผ่านกิจำกร้ร้มี่การ้ตร้วจำวัดัป็ริ้มี่าณแอลกอฮอล์ และสิร้้าง 
ความี่ตร้ะหนักถึึงภัยอันตร้ายจำากการ้ดั่�มี่แอลกอฮอล์เพ่�อการ้ 
เดัินทั้างถึึงจำุดัหมี่ายอย่างม่ี่สิวัสิดัิภาพและไร้้แอลกอฮอล์ของ 
พนักงาน

บริู้ษััทเปิดโอก�สให�พีนักง�นส�ม�รู้ถ 
แจั�งหัวหน��ง�น เพืี�อข้อเปลี�ย่นแปลงหน��ที�ได� 

ห�กพิีจั�รู้ณ์�แล�วพีบว่�
ก�รู้ทำ�ง�นดังกล่�วมีคว�มไม่ปลอดภัย่ เนื�องจั�ก 

สภ�พีรู่้�งก�ย่หรืู้อสุข้ภ�พีข้องพีนักง�น 
ที�เปลี�ย่นแปลงไป ซึี�งอ�จัก่อให�เกิดอุบัติเหตุ  

อุบัติก�รู้ณ์์ หรืู้อคว�มเจ็ับป่วย่ต่�ง ๆ

โดย่บริู้ษััทมีกรู้ะบวนก�รู้ต่�ง ๆ  
ต�มม�เพืี�อป้องกันก�รู้เกิดเหตุ เช่น 

ก�รู้จััดให�มีเครืู้�องมือหรืู้อก�รู้แก�ไข้หน��ง�น 
หรืู้อก�รู้เปลี�ย่นแปลงหน��ที�ข้องพีนักง�น

Stop Work 
Authority

2

ก�รู้จััดก�รู้คว�มเสี�ย่งอย่่�งเป็นรู้ะบบ ค�นห� และตรู้ะหนัก 
ถึงคว�มเสี�ย่งที�มีอย่้่ พีรู้�อมทั�งห�วิธีแก�ไข้ และป้องกันก่อน 
ที�คว�มเสี�ย่งนั�นจัะก่อให�เกิดอุบัติเหตุ 1

แนวโน้มการลดลงของอุบัติเหตุ

จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน (กรณี)

 ไต่สวนอุบัติเหตุ (ตรวจสอบพ้ืนท่ี  โทร  ine)
 วิเคราะห์ข้อมูล

เกิดอุบัติเหตุ

Safet  Tea

Con truction
and

uip ent
(C& )

ualit  Store
S te

Co ittee
( SSC)

Safet
03อุปกรณ์และส าพพ้ืนท่ี

วิธีการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

ทั นคติ  ขาดความรู้
ความเข้าใจ  ขาดมาตรการ
ปองกัน

การปรับปรุงแก้ไข 
C  C -  Supplier

ส่งต่อข้อมูล C&  เพ่ือ
ทบทวนมาตร านอุปกรณ์ 
โครงสร้างของร้าน

192

238

99

256

2561

2562

รณรงค์ส่งเสริม
    Safet  Tip
    C Conference
     ( ield Con ultant
     Conference)

บันทึกมาตรการปองกัน

กําหนดกฏระเบียบด้าน
ความปลอด ัย

ตรวจความปลอด ัย
    ตรวจสอบความปลอด ัย 
     โดยหน่วยงานหัวหน้างาน
    ตรวจสอบความปลอด ัย 
     โดยหน่วยงาน SS
     ualit  Store S te  
     n pection

ทบทวนกระบวนการ
ข้ันตอนการทํางาน

ก ร ร ก ร รร

S  1 S  2 S  

ก ร ร ร ก กร
ร ร

ก ร ก

ร ก ร ก
ก ร ก รณ ร

ร กร

ก ก
รร
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บร้ิษัทั้มีุ่่งมี่ั�นลดัพฤติกร้ร้มี่ความี่เสิ่�ยงทั้่�จำะทั้ำาให้เกิดัอุบัติเหตุอย่าง
ต่อเน่�องผ่านแนวคิดั “ลดั ละ เลิก พฤติกร้ร้มี่เสิ่�ยง สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ 
ความี่ป็ลอดัภัยอย่างยั�งย่น” ภายใต้การ้ดัำาเนินงานของ บร้ิษัทั้ 
ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ในการ้ยกร้ะดัับความี่ป็ลอดัภัยขององค์กร้ผ่านกร้อบ 
การ้ดัำาเนินงานตามี่นโยบายดั้านความี่ป็ลอดัภัยของโร้งงาน และ 
มีุ่่งเน้นสิร้้างความี่ตร้ะหนักถึึงพฤติกร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัยของพนักงาน 
ในส่ิวนงานการ้ผลิตท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงมี่ากกว่าส่ิวนงานอ่�น โดัยการ้ส่ิ�อสิาร้ 
ขององค์กร้ในการ้สิร้้างความี่ตร้ะหนัก และความี่สิำาคัญดั้านความี่ 
ป็ลอดัภัยของพนักงาน ทัั้�งน่� บริ้ษัทั้ได้ัจัำดัทั้ำาร้ายงานด้ัานความี่ป็ลอดัภัย 
3 ภาษา ซึื้�งป็ร้ะกอบไป็ด้ัวย ภาษาไทั้ย ภาษากัมี่พูชุา และภาษาพม่ี่า  
เพ่�อสิร้้างความี่เข้าใจำ และสิร้้างการ้เข้าถึึงของพนักงานท่ั้�ม่ี่หลากหลาย 
เชุ่�อชุาติ ทั้ั�งน่�มี่่พนักงาน ร้้อยละ 100 ทั้่�เข้าถึึงและร้ับรู้้ร้ายงาน 
ความี่ป็ลอดัภัย

นอกเหน่อจำากน่� ยังมี่่การ้จำัดักิจำกร้ร้มี่ยกย่องเชุิดัชุูเก่ยร้ติแก่ผู้ทั้่ � 
สิร้้างชุ่ �อเสิ่ยงดั้านความี่ป็ลอดัภัยให้กับองค์กร้ในงานสิัมี่นาเชุิง 
ป็ฏิิบัติการ้ หัวข้อ มีุ่่งสิู่วัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัยป็ร้ะจำำาป็ี 2562

บร้ิษัทั้มีุ่่งสินับสินุนหลักการ้ยศาสิตร้์ทั้่�เหมี่าะสิมี่กับลักษณะการ้ 
ทั้ำางานของพนักงาน โดัยคำานึงถึึงสิุขภาพอนามี่ัยทั้่�ดั่ และเพิ�มี่ความี่ 
รู้ ้สิึกผ่อนคลายเน่ �องจำากความี่เคร้่ยดัจำาการ้ป็ฏิิบัติงานเพ่ �อลดั 
ความี่เสิ่�ยงในการ้เกิดัอันตร้ายต่อร้ะบบกล้ามี่เน่�อ และกร้ะดัูก 
ผ่านการ้ดัำาเนินงานโคร้งการ้ต่าง ๆ ดัังน่� 

โดัยบริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ท่ั้�สิอดัแทั้ร้กการ้เร่้ยนรู้้ วิธ่ิการ้ป็ฏิิบัติ และ 
ทั้่าทั้างการ้ป็ฏิิบัติงานทั้่�ป็ลอดัภัย พร้้อมี่ทั้ั�งมี่่แผนทั้่�จำะขยายผลต่อ 
ไป็ให้คร้บทุั้กพ่�นท่ั้�  พร้้อมี่กันน่� ยังม่ี่การ้ใชุ้ร้ะบบการ้ทั้ำางานอัตโนมัี่ติ 
ในกลุ่มี่งานท่ั้�ม่ี่การ้ทั้ำาซื้ำ�า ๆ   อ่กทัั้�งบริ้ษัทั้ยังม่ี่กิจำกร้ร้มี่การ้ออกกำาลังกาย 
ในชุ่วงร้ะหว่างวันของการ้ทั้ำางาน โดัยการ้ย่ดั เหย่ยดั เป็็นต้น 

3) โครู้งก�รู้ลดคว�มเสี�ย่งด��นก�รู้ย่ศ�สตร์ู้ และก�รู้จััดก�รู้คว�มเครีู้ย่ด

2

1

โคัรงกิารพฤติกิรรมีคัวามีปลอดิ์ภัย 
(Behavior Based Safety: BBS) 
สุำาหรับพนักิงานในสุายกิารผลิต

โคัรงกิาร Ergonomics Programs

1 6

1.14

1.10

256

2561

2562

ความคืบหน้าการดําเนินโครงการวั นธรรมความปลอด ัย
( e a ior a ed Safet   S)
สําหรับพนักงานในสายการผลิต

ผลการดําเนินงานโครงการพ ติกรรมความปลอด ัย
อัตราความ ี่ของการบาดเจบ ( n ur  re uenc  ate  )
(ร้อยละ)
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โคร้งการ้ Wellness Program Day เป็็นโคร้งการ้ด้ัานสุิขภาพสิำาหรั้บ 
พนักงานในองค์กร้ ผ่านการ้จำัดักิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ อาทั้ิ กิจำกร้ร้มี่ 
การ้ตร้วจำร้่างกายดั้วยเคร้่�อง InBody เพ่�อวิเคร้าะห์ตัวชุ่�วัดัต่าง ๆ 
เชุ่น มี่วลไขมี่ัน มี่วลโป็ร้ต่น มี่วลกร้ะดัูก และมี่วลนำ�า เพ่�อนำามี่า 
ป็ร้ะกอบการ้ดูัแลสุิขภาพโป็ร้แกร้มี่ตร้วจำวัดัมี่วลกล้ามี่เน่�อ เป็อร์้เซ็ื้นต์ 
ไขมี่ัน และแป็ลงผลโดัยผู้ชุำานาญการ้ดั้านการ้ออกกำาลังกายจำาก  
Virgin Active Fitness พร้้อมี่ทัั้�งรั้บคำาแนะนำาเก่�ยวกับการ้ออกกำาลังกาย 
และการ้ดัูแลสิุขภาพ เพ่�อให้ห่างไกลจำากโร้ค Office Syndrome 

ภายใต้ความี่มุ่ี่งมัี่�นของบริ้ษัทั้ในการ้ดัำาเนินงานด้ัานความี่ป็ลอดัภัย 
ขององค์กร้อย่างต่อเน่�อง สิ่งผลให้บร้ิษัทั้ไดั้ร้ับร้างวัลแห่งความี่
ภาคภูมี่ิใจำในป็ี 2562 ต่าง ๆ อาทั้ิ ร้างวัลร้องชุนะเลิศอันดัับ 2 
ในการ้ป็ร้ะกวดั Safety Youth Brand Ambassador ป็ี 2562 
ในงานสิัป็ดัาห์ความี่ป็ลอดัภัยคร้ั�งทั้่� 33 นับเป็็นร้างวัลแห่งความี่ 
ภาคภูมิี่ใจำ และเป็็นต้นแบบท่ั้�ด่ัในการ้พัฒนาด้ัานความี่ป็ลอดัภัย 
และอาชุ่วอนามัี่ยสู่ิความี่ยั�งยน่ของ บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
ตามี่แนวทั้างนโยบายทั้่�ไดั้ให้ความี่สิำาคัญดั้านความี่ป็ลอดัภัย 

และอาชุ่วอนามี่ัย สิ่งเสิร้ิมี่ และผลักดัันให้มี่่การ้สิ่�อสิาร้กิจำกร้ร้มี่ 
และมีุ่่งเน้นให้เจำ้าหน้าทั้่�ความี่ป็ลอดัภัยมี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้สิ่�อสิาร้ 
ด้ัานความี่ป็ลอดัภัย และอาชุ่วอนามัี่ยมี่าโดัยตลอดั อ่กทัั้�งบริ้ษัทั้ 
มี่่ความี่ภาคภูมี่ิใจำอย่างยิ�งทั้่�ไดั้ร้ับร้างวัลร้ะดัับป็ร้ะเทั้ศดั้านความี่ 
ป็ลอดัภัย และยังมี่่การ้ทั้บทั้วนการ้ดัำาเนินงานดั้านอาชุ่วอนามี่ัย
และความี่ป็ลอดัภัยอย่างต่อเน่�อง นอกจำากน่� ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ 
ยังไดั้ร้ับร้างวัลการ้ดัำาเนินงานดั้านความี่ป็ลอดัภัยร้ะดัับป็ร้ะเทั้ศ  
จำำานวนทั้ั�งสิิ�น 40 ร้างวัล ไดั้แก่ 

2 โคัรงกิาร “Wellness Program Day”
ลาข็าดิ์โรคัฮิต Office Syndrome 

ริ�งวัลสำถ�นัปริะกอบกิจำก�ริต้้นัแบบดีเด่นั
ด��นคว�มปลอดภัย่ อ�ชีวอน�มัย่ 
และสภ�พีแวดล�อมในก�รู้ทำ�ง�น 14 รู้�งวัล 

ริ�งวัลสำถ�นัศึึกษั�ปลอดภััยั่ดีเด่นั 
รู้ะดับปรู้ะเทศ ปรู้ะจัำ�ปี 2562 8 รู้�งวัล  

ริ�งวัลคณะกริริมก�ริคว�มปลอดภััยั่ 
อ�ชีวอนั�มัยั่ และสำภั�พัแวดล้อม
ในัก�ริทำ�ง�นั ปริะจำำ�ปี 2562 ดีเด่นั
รู้ะดับปรู้ะเทศ 1 รู้�งวัล 

ริ�งวัลเจ้ำ�หนั้�ที�คว�มปลอดภััยั่
ในัก�ริทำ�ง�นั ริะดับบริิห�ริ 
ปรู้ะจัำ�ปี 2562 ดีเด่นรู้ะดับปรู้ะเทศ 2 รู้�งวัล 

ริ�งวัลเจ้ำ�หนั้�ที�คว�มปลอดภััยั่
ในัก�ริทำ�ง�นั ริะดับวิช�ชีพั
ปรู้ะจัำ�ปี 2562 ดีเด่นรู้ะดับปรู้ะเทศ 1 รู้�งวัล

ริ�งวัลทีมฉุุกเฉิุนั 
ในสถ�นปรู้ะกอบกิจัก�รู้
รู้ะดับปรู้ะเทศ 4 รู้�งวัล

ริ�งวัลกิจำกริริมริณริงค์ลดสำถิติ้
อุบัติ้เหตุ้จำ�กก�ริทำ�ง�นัให้เป็นัศูึนัย์ั่ 
(Zero Accident campaign) 10 รู้�งวัล

1 6

1.14

1.10
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2561

2562

ความคืบหน้าการดําเนินโครงการวั นธรรมความปลอด ัย
( e a ior a ed Safet   S)
สําหรับพนักงานในสายการผลิต
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 มีีผลิตภัณฑ์์และบริกิารใหม่ีที์�มุ่ีงเน้นสุร้างสุุข็โภชนากิาร 
สุุข็ภาพ และสุุข็ภาวะที์�ดีิ์ต่อคันในสัุงคัมีเพิ�มีขึ็�นเป็น

 ณ ปี 256310ร้อยละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

คัดสรู้รู้อ�ห�รู้ปลอดภัย่ 
ห่วงใย่สุข้ภ�พีผ้�บริู้โภค

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG3 กิารมีีสุุข็ภาพและ 
  คัวามีเป็นอยู่ที์�ดีิ์
 3.8 เข้าถึังบริการสุขภิาพื่ 
  ที�มีคุณิภิาพื่ ปลุ่อดภัิย  
  มีประสิทธิภิาพื่

SDG2  ยุติคัวามีหิวโหย
 2.1 ทุกคนสามารถัเข้าถึัง 
  อาหารที�ปลุ่อดภัิย   
  มีคุณิค่าทางโภิช้นาการ 
  แลุ่ะเพีื่ยงพื่อ

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัาและ 
  กิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.1 รักษาการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจ 
  ที�สอดคลุ้่องกับสภิาวการณ์ิ 
  ของแต่่ลุ่ะประเทศ

SDG12 แผนกิารบริโภคัและกิารผลิต 
  อย่างยั�งย้น
 12.4 การบริหารจัดการของเสีย 
  แลุ่ะสารเคมีเพืื่�อลุ่ดผู้ลุ่กระทบ 
  ต่่อสุขภิาพื่ของมนุษย์แลุ่ะ 
  สภิาพื่แวดลุ้่อม

ล��นบ�ท

รู้�ย่ก�รู้ (SKUs)

3,372

193

ย่อดข้�ย่ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ 
ที�ว�งจัำ�หน่�ย่ 
มุ่งเน�นสุข้โภชน�ก�รู้ 
สุข้ภ�พี และสุข้ภ�วะที�ดีขึ้�น

 ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ที�ว�งจัำ�หน่�ย่ 
มุ่งเน�นสุข้โภชน�ก�รู้ 
สุข้ภ�พี และสุข้ภ�วะที�ดีขึ้�น

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

2561 2562 เปาหมาย
2563

เปาหมาย
2564

เปาหมาย
2565

เปาหมาย
2566

8.6

10

11

13

12

7

รายการผลิต ัณ ์ใหม่ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (ร้อยละสะสม)

ก ร

2562 319
2561 323

2562 193
2561 128

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( i ting)
(รายการ  S )

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( e )
(รายการ  S )

2562 512
2561 451

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (รายการ  S )

ยอดขายสินค้าท้ังหมด

สัดส่วนยอดขายผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ต่อยอดขายท้ังหมด

ยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ

ผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ สุข าพ และสุข าวะท่ีดี
แยกตามประเ ท ในปี 2562

22 รายการ
ได้รับ ealt ier C oice
ยอดขาย 2 2 1 ล้านบาท  

25 รายการ 
ลดโ เดียม  น้ําตาล  ไขมัน และไขมันทรานส์ 
ยอดขาย 1 11  ล้านบาท

5 รายการ 
เพ่ิมคุณค่าทางโ ชนาการ
ยอดขาย 2  ล้านบาท

5 รายการ 
ปรับปรุงสูตร
ยอดขาย 6 ล้านบาท

ร้อยละ 1 6

98.4
ร้อยละ
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คัวามีท้์าท์าย

ป็ัจำจำุบันกร้ะแสินิยมี่การ้บร้ิโภคอาหาร้ทั้่�ดั่ต่อสิุขภาพ  ยังเป็็นกร้ะแสิทั้่�ไดั้ร้ับความี่นิยมี่สิูงขึ�น 
อย่างต่อเน่�อง ผู้บริ้โภคต่างให้ความี่สิำาคัญกับโภชุนาการ้ และแหล่งท่ั้�มี่าของอาหาร้มี่ากขึ�น  
สิ่งผลให้มี่่ผลิตภัณฑ์์อาหาร้เพ่�อสิุขภาพผลิตออกสิู่ทั้้องตลาดัมี่ากขึ�น เทั้คโนโลย่ทั้างการ้ผลิต 
เกิดัขึ�น และพัฒนาอย่างร้วดัเร้็ว สิ่งผลให้ผู้ผลิตสิามี่าร้ถึพัฒนากร้ร้มี่วิธิ่การ้ผลิตให้ไดั้มี่า 
ซึื้�งผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ม่ี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และรู้ป็แบบการ้บริ้โภค ท่ั้�เหมี่าะสิมี่กับผู้บริ้โภคแต่ละ 
ชุ่วงวัยไดั้มี่ากขึ�น จำึงเป็็นทั้่�มี่าของความี่ทั้้าทั้ายทั้่�บร้ิษัทั้ต้องการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้สิ่งเสิร้ิมี่ 
สุิขภาพท่ั้�ด่ัของป็ร้ะชุาชุน โดัยการ้พัฒนาศักยภาพ และยกร้ะดัับข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้วิจัำย 
และผลิตอาหาร้ทั้่�มีุ่่งเน้นในการ้เพิ�มี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ เพ่�อสิ่งมี่อบผลิตภัณฑ์์ทั้างเล่อก 
ดั้านสิุขภาพทั้่�เหมี่าะสิมี่กับผู้บร้ิโภคในแต่ละชุ่วงวัยให้แก่ผู้บร้ิโภคและเพิ�มี่โอกาสิการ้เข้าถึึง 
อาหาร้ทั้่�มี่่คุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยสิู่ผู้บร้ิโภค

คว�มคืบหน��ปี 2562

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นทั้่�จำะสิ่งมี่อบโอกาสิมี่่สิุขภาพทั้่�ดั่ให้กับผู้บร้ิโภค พัฒนาศักยภาพและ 
ยกร้ะดัับข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้วิจำัยทั้่�มีุ่่งเน้นในการ้เพิ�มี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ตามี่ชุ่วงวัย 
ยกร้ะดัับกร้ะบวนการ้ผลิตสิินค้า โดัยกำาหนดันโยบายและแนวป็ฏิิบัติดั้านคุณภาพและ 
โภชุนาการ้คร้อบคลุมี่เร่้�องผลิตภัณฑ์์ การ้เข้าถึึงข้อมูี่ล และการ้ส่ิ�อสิาร้กับผู้บริ้โภค การ้ส่ิงเสิริ้มี่ 
การ้เข้าถึึงสิุขภาวะทั้่�ดั่ กำาหนดัหลักเกณฑ์์ผลิตภัณฑ์์ทั้่�เข้าข่ายผลิตภัณฑ์์เพ่�อสิุขภาพ 
ร้วมี่ถึึงกำาหนดักลยุทั้ธ์ิ สิร้้างการ้รั้บรู้้ของลูกค้าให้ม่ี่คอนเซ็ื้ป็ของสุิขภาพอย่างคร้บทุั้กด้ัาน อาทิั้  
ป็ร้ับภาพลักษณ์ของร้้าน การ้จำัดัเร้่ยงสิินค้า พัฒนาทั้ักษะของพนักงานร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ให้มี่่ความี่รู้้ดั้านการ้จำัดัการ้ผัก ผลไมี่้สิดั เป็็นต้น พร้้อมี่ทั้ั�งกำาหนดัแผนดัำาเนินการ้สิุขภาพ 
ความี่งามี่ และสุิขภาวะท่ั้�ด่ัให้กับลูกค้า ปี็ 2562-2566 มุ่ี่งเน้นการ้ป็รั้บป็รุ้งคุณค่าทั้างโภชุนาการ้ 
ของผลิตภัณฑ์์เพ่�อสิุขภาพกลุ่มี่อาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้าน เคร้่�องดั่�มี่ อาหาร้ว่าง และเบเกอร้่�  
พร้้อมี่ทัั้�งใส่ิใจำคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของผลิตภัณฑ์์  

ก�รู้ข้ย่�ย่ผลรู้��นต�นแบบ 
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้
“กินดี อย่้่ดี มีสุข้”

 โครู้งก�รู้ Meal for Care

 โครู้งก�รู้ Eat Well

 โครู้งก�รู้ พัีฒน�เย่�วชน
รุู่้นใหม่ส่้ก�รู้เป็นนักจััดก�รู้
เกษัตรู้มืออ�ชีพี

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ส่งเสริู้มสุข้ภ�วะที�ดี

2561 2562 เปาหมาย
2563

เปาหมาย
2564

เปาหมาย
2565

เปาหมาย
2566
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7

รายการผลิต ัณ ์ใหม่ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (ร้อยละสะสม)

ก ร

2562 319
2561 323

2562 193
2561 128

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( i ting)
(รายการ  S )

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( e )
(รายการ  S )

2562 512
2561 451

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (รายการ  S )

ยอดขายสินค้าท้ังหมด

สัดส่วนยอดขายผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ต่อยอดขายท้ังหมด

ยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ

ผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ สุข าพ และสุข าวะท่ีดี
แยกตามประเ ท ในปี 2562

22 รายการ
ได้รับ ealt ier C oice
ยอดขาย 2 2 1 ล้านบาท  

25 รายการ 
ลดโ เดียม  น้ําตาล  ไขมัน และไขมันทรานส์ 
ยอดขาย 1 11  ล้านบาท

5 รายการ 
เพ่ิมคุณค่าทางโ ชนาการ
ยอดขาย 2  ล้านบาท

5 รายการ 
ปรับปรุงสูตร
ยอดขาย 6 ล้านบาท

ร้อยละ 1 6

98.4
ร้อยละ
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ผลิตภัณฑ์์ที์�มีีคุัณค่ัาท์างโภชนากิาร

โคัรงกิาร “กิินดีิ์ อยู่ดีิ์ มีีสุุข็” 

บร้ิษัทั้มี่่การ้ดัำาเนินการ้วิจำัย และพัฒนาโภชุนาการ้อาหาร้ในผลิตภัณฑ์์ ให้มี่่ป็ร้ิมี่าณสิาร้อาหาร้ทั้่�เหมี่าะสิมี่กับผู้บร้ิโภคแต่ละชุ่วงวัย และ 
ลดัป็ร้ิมี่าณสิาร้บางชุนิดัในอาหาร้ เชุ่น โซื้เดั่ยมี่ นอกจำากน่� ยังมี่่การ้แสิดังคุณค่าทั้างโภชุนาการ้บนฉลากผลิตภัณฑ์์ เพ่�อชุ่วยในการ้ตัดัสิินใจำ 
เล่อกซ่ื้�อสิินค้า 

เพ่�อร่้วมี่สิร้้างสุิขภาพท่ั้�ด่ัส่ิงถึึงม่ี่อลูกค้า โคร้งการ้ “กินด่ั อยู่ด่ั ม่ี่สุิข” ได้ั
ริ้เริ้�มี่ดัำาเนินการ้ขึ�นเพ่�อสินับสินุนการ้ส่ิงมี่อบสิินค้าสุิขภาพ ความี่งามี่ 
และสุิขภาวะท่ั้�ด่ัให้กับลูกค้า โดัยม่ี่การ้เพิ�มี่สิินค้าสุิขภาพท่ั้�หลากหลาย 
คร้บทัุ้กหมี่วดัหมีู่่ และจำัดัหมี่วดัหมีู่่ของสิินค้าอาหาร้เพ่�อสิุขภาพใน 
ร้้านให้โดัดัเดั่น และสิะดัุดัตามี่ากยิ�งขึ�น ร้วมี่ทั้ั�งมี่่การ้จำัดัทั้ำาสิ่�อ 
ป็ร้ะชุาสิัมี่พันธิ์ต่าง ๆ เก่�ยวกับคุณป็ร้ะโยชุน์ของสิินค้า คุณค่าทั้าง 
โภชุนาการ้  เพ่�อสิร้้างการ้รั้บรู้้ให้กับลูกค้า และสัิงคมี่มี่ากยิ�งขึ�น นอกจำาก 
การ้พัฒนาและเพิ�มี่สิินค้าชุนิดัใหมี่่อย่างสิมี่ำ�าเสิมี่อ เพ่�อตอบสินอง 
ความี่ต้องการ้ของลูกค้าแต่ละกลุ่มี่แล้ว ยังม่ี่การ้เพิ�มี่ชุ่องทั้างการ้ขาย 
ออนไลน์ และพัฒนาร้ะบบในการ้ชุำาร้ะเงินให้สิะดัวกยิ�งขึ�น โดัยในชุ่วง 
เดั่อนพฤศจำิกายน 2561 บร้ิษัทั้ไดั้ทั้ดัลองกับร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น  
สิาขาป็ร้ะชุาอุทิั้ศ 17 (ยอดัทั้อง) ม่ี่ยอดัขายสิินค้ากลุ่มี่อาหาร้เพ่�อสุิขภาพ
ร้้อยละ 26.98 ของร้ายได้ัทัั้�งหมี่ดั ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ได้ัสิร้้างร้้าน 
ต้นแบบทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น สิาขาโร้งพยาบาลกรุ้งเทั้พ โดัยมี่่ 

การ้ศึกษาและวิเคร้าะห์พฤติกร้ร้มี่การ้ซ่ื้�อของลูกค้า ข้อมูี่ลสิินค้าขายด่ั 
ของร้้าน ร้วมี่ถึึงสิถึานทั้่�โดัยร้อบของโร้งพยาบาลซื้ึ�งเป็็นทั้่�พักอาศัย 
คอนโดัมิี่เน่ยมี่ เซื้อร์้วิสิอพาร์้ทั้เมี่นต์ โร้งแร้มี่ และหอพัก ซึื้�งสิอดัคล้อง 
กับสิินค้าอาหาร้สิุขภาพของโคร้งการ้ทั้่�สิามี่าร้ถึตอบโจำทั้ย์ของลูกค้า 
ไดั้อย่างลงตัว เชุ่น อาหาร้พร้้อมี่ป็รุ้ง อาหาร้พร้้อมี่ทั้าน เคร้่�องดั่�มี่ 
สิุขภาพ ฯ นอกจำากน่�ยังมี่่การ้การ้ป็ร้ับภาพลักษณ์ของร้้าน และ 
การ้จำัดัเร้่ยงสิินค้าให้มี่่แนวคิดัของสิุขภาพ เพ่�อสิร้้างให้เกิดัการ้ร้ับรู้ ้
ของลูกค้าอย่างคร้บทัุ้กดั้านมี่ากยิ�งขึ�น โดัยมี่่มีุ่มี่สิุขภาพทั้่�มี่่สิินค้า 
หลากหลายพร้้อมี่ให้บร้ิการ้ นอกจำากน่�ยังไดั้ขยายสิาขาไป็ยังทั้ำาเล 
ศักยภาพต่าง ๆ เชุ่น ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น สิาขาป็ร้ะสิานมิี่ตร้ ในทั้ำาเล 
สิถึานศึกษา ร้วมี่ถึึงในทั้ำาเลสิำานักงาน เป็็นต้น ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึอำานวย 
ความี่สิะดัวก และส่ิงมี่อบสิินค้าเพ่�อสุิขภาพให้กับกลุ่มี่ลูกค้านักศึกษา  
และคนทั้ำางาน

หลักเกณ ์ผลิต ัณ ์ท่ีเข้าข่ายผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ
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(รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น ส�ข้�โรู้งพีย่�บ�ลกรุู้งเทพี)

(รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น ส�ข้�ปรู้ะส�นมิตรู้)

จำากผลการ้ตอบรั้บท่ั้�ด่ัของลูกค้า บริ้ษัทั้ได้ัขยายผลโคร้งการ้ทั้ดัลองเป็็นจำำานวน 13 สิาขา  และม่ี่ยอดัขายสิินค้ากลุ่มี่อาหาร้เพ่�อสุิขภาพเพิ�มี่ขึ�น 
ถึึง 7,250 บาทั้ต่อร้้าน ส่ิงผลให้ม่ี่อัตร้าการ้เติบโตเฉล่�ยเพิ�มี่ขึ�นร้้อยละ 16 ของร้้านท่ั้�เข้าร่้วมี่โคร้งการ้  และในปี็ 2563 บริ้ษัทั้ม่ี่แผนขยายสิาขา 
เพิ�มี่อ่ก 1,000 สิาขา เพ่�อส่ิงมี่อบสิินค้าและบริ้การ้ ด้ัานสุิขภาพ ความี่งามี่ และสุิขภาวะท่ั้�ด่ัให้กับลูกค้าได้ัคร้อบคลุมี่มี่ากยิ�งขึ�น

หลักเกณ ์ผลิต ัณ ์ท่ีเข้าข่ายผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ
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โคัรงกิาร Meal for Care

เพ่�อเพิ�มี่ทั้างเล่อกอาหาร้เพ่�อสุิขภาพให้แก่ผู้บริ้โภค บริ้ษัทั้จึำงพัฒนากลุ่มี่สิินค้า และสูิตร้การ้ผลิตสิินค้าทัั้�วไป็ให้ม่ี่คุณค่าโภชุนาการ้มี่ากขึ�น ม่ี่ป็ริ้มี่าณ 
พลังงาน โซื้เดั่ยมี่ ไขมี่ัน และนำ�าตาลทั้่�เหมี่าะสิมี่ต่อมี่่�ออาหาร้ โดัยมี่่เกณฑ์์สิินค้าเพ่�อคุณภาพ (Health Products) สิำาหร้ับสิินค้าร้่วมี่พัฒนา 
และสิินค้าทั้ั�วไป็ชุนิดัใหมี่่ ดัังน่�

นอกจำากน่�ยังมี่่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้อ่�น ๆ ภายใต้โคร้งการ้ “กินดั่ อยู่ดั่ มี่่สิุข” ทั้่�สินับสินุนการ้สิ่งต่อคุณค่าทั้างโภชุนาการ้อาหาร้ ดัังน่�

อ��งอิงเกณ์ฑ์์ต�มปรู้ะก�ศกรู้ะทรู้วงส�ธ�รู้ณ์สุข้ ฉบับ 182 เรืู้�อง 
ฉล�กโภชน�ก�รู้ ว่�ด�วย่เกณ์ฑ์์ก�รู้ลดโซีเดีย่ม นำ��ต�ล พีลังง�น 
เป็นต�น 

เกณ์ฑ์์ท�งเลือกสุข้ภ�พี “Healthier Choice” ข้องมห�วิทย่�ลัย่ 
มหิดล ว่�ด�วย่เรืู้�อง ก�รู้ควบคุมส�รู้อ�ห�รู้ในเกณ์ฑ์์ที�เหม�ะสม 
8 หมวด ได�แก่ โซีเดีย่ม พีลังง�น นำ��ต�ล ไข้มัน เกลือแรู่้ ไฟื้เบอร์ู้ 
เหล็ก เพืี�อให�ก�รู้รัู้บปรู้ะท�นอ�ห�รู้ต่อมื�อเหม�ะสม

พัีฒน�สินค��ให�มีปริู้ม�ณ์โซีเดีย่มไม่เกินรู้�อย่ละ 33 ข้องปริู้ม�ณ์ 
ที�รู่้�งก�ย่ต�องก�รู้ในแต่ละวันต่อถ�ด

พัีฒน�สินค��ให�มีปริู้ม�ณ์โซีเดีย่มต่อถ�ดลดลงจั�กเดิม และอย่้่ 
ในเกณ์ฑ์์ที�ล้กค��ย่อมรัู้บได� สืบเนื�องม�จั�ก สินค��โซีเดีย่มส้งด�วย่ 
based Raw-material หรืู้อ พืี�นฐ�นอ�ห�รู้ โดย่ให�ลดปริู้ม�ณ์ 
โซีเดีย่มลงให�ได�น�อย่ที�สุดเท่�ที�ล้กค��ย่อมรัู้บรู้สช�ติได�

1

2

3

4

อ��งอิงก�รู้กล่�วอ��งท�งสุข้ภ�พี (Health claim) กล่�วถึง 
ก�รู้แสดงรู้้ป รู้้ปภ�พี รู้อย่ปรู้ะดิษัฐ์เครืู้�องหม�ย่ เครืู้�องหม�ย่ 
ท�งก�รู้ค�� หรืู้อข้�อคว�มใด ๆ บนฉล�ก ที�เกี�ย่วข้�องกับอ�ห�รู้  
ส่วนปรู้ะกอบข้องอ�ห�รู้หรืู้อส�รู้อ�ห�รู้ที�เกี�ย่วข้�องกับสุข้ภ�พีทั�ง 
ท�งตรู้งและท�งออก จัำ�แนกเป็น 3 ลักษัณ์ะ ได�แก่ 
 ข้�อ 1. ก�รู้กล่�วอ��งหน��ที�ข้องส�รู้อ�ห�รู้ 
  (Nutrient Function claims) 
 ข้�อ 2. ก�รู้กล่�วอ��งหน��ที�อื�น (other function claims)
 ข้�อ 3. ก�รู้กล่�วอ��งก�รู้ลดคว�มเสี�ย่งข้องก�รู้เกิดโรู้ค  
  (Reduction of disease risk claims) พัีฒน�สินค�� 
  ที�เพิี�มส�รู้อ�ห�รู้ที�มีปรู้ะโย่ชน์ต่อสุข้ภ�พี และมีก�รู้แสดง 
  ข้�อคว�มกล่�วอ��งท�งสุข้ภ�พีข้องอ�ห�รู้บนฉล�กโดย่ 
  ได�รัู้บคว�มเห็นชอบ จั�กสำ�นักง�นคณ์ะกรู้รู้มก�รู้อ�ห�รู้ 
  และย่�ต�มพีรู้ะรู้�ชบัญญัติอ�ห�รู้ พี.ศ. 2522  
  ม�ตรู้�6(10) ม�ตรู้� 40 ม�ตรู้� 41

5

สัดส่วนยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ กลุ่ม O n rand
ต่อยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ ปี 2562 (ร้อยละ)

กลุ่มสินค้า
ท่ีลดน้ําตาล
โ เดียม ไขมัน
และไขมันทรานส์ 

กลุ่มสินค้า
ท่ีปรับปรุงสูตร

ร้อยละ
3.12

ร้อยละ
5.66

ผู้บริโ คท่ีเป็นเดก และเยาวชน
มีความตระหนักเร่ืองอาหาร
และสุข าพมากข้ึน

ยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ
เป็นมูลค่าท้ังส้ิน

2 1 2 1 1  บาท

เติบโตร้อยละ 15.8 จากปี 2561

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่าจากการดําเนินงาน
โครงการดังกล่าว ได้ผลดังน้ี

ประชาชนกว่า 13 ล้านราย 
สามาร เข้า ึงอาหารท่ีปลอด ัย
มีคุณค่าทางโ ชนาการและเพียงพอ
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ผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีที�ออกใหม่ในปี 2562 จั�กก�รู้พัีฒน�รู่้วมรู้ะหว่�ง ซีีพีี ฟ้ื้ด้แล็บ 
ซีีพีี ออลล์ สถ�บันโภชน�ก�รู้มหิดล ซีีพีีแรู้ม โดย่ใช�เกณ์ฑ์์พิีจั�รู้ณ์�เกณ์ฑ์์ที� 5 ข้�อที� 1 
ก�รู้กล่�วอ��งหน��ที�ข้องส�รู้อ�ห�รู้ (Nutrient Function Claims) ดังนี�

ผลดิ์ำาเนินโคัรงกิาร 
Meal for Care

เบอร์เกิอร์ข้็าวเหนียว 
ข้็าวกิล้องไก่ิแซ่บ

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

• เสิร้ิมี่วิตามี่ินบ่ 6 และบ่ 12 สิูง
• ป็ร้ิมี่าณวิตามี่ินทั้่�เติมี่เข้าไป็เพ่ยงพอสิำาหร้ับความี่ต้องการ้
   ของผู้บร้ิโภคในแต่ละวัน

วิตามินบี 6  ม่ี่ส่ิวนชุ่วยในการ้ทั้ำางานตามี่ป็กติของร้ะบบป็ร้ะสิาทั้
วิตามินบี 12  ม่ี่ส่ิวนชุ่วยในการ้ทั้ำางานตามี่ป็กติของร้ะบบป็ร้ะสิาทั้

12 พฤศจำิกายน 2562 ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

• ข้าวกะเพร้าหมีู่ ใชุ้ข้าวสิวยหอมี่มี่ะลิ 100% จำากพ่�นทั้่�เพาะป็ลูก 
  แถึบภาคอ่สิาน ลักษณะหลังหุงจำะมี่่ลักษณะเป็็นเมี่็ดันุ่มี่ หนึบ 
• ส่ิวนของกะเพร้าหมูี่ใชุ้เน่�อหมูี่ป็ลอดัสิาร้เร่้งเน่�อแดังไม่ี่ม่ี่ยาป็ฏิิชุ่วนะ
  และหมีู่ทั้่�มี่่มี่ันน้อยกว่า 5% ทั้ำาให้ข้าวกะเพร้าหมีู่ไดั้สิัญลักษณ์ 
  ทั้างเล่อกเพ่�อสิุขภาพ 
• ใชุ้ใบกะเพร้าพันธิุ์กะเพร้าป็่า ทั้่�มี่่กลิ�นหอมี่และเผ็ดัร้้อนกว่า 
  ใบกะเพร้าทั้ั�วไป็
• ในกร้ะบวนการ้ผลิตกะเพร้าหมีู่มี่่เทั้คนิคพิเศษในการ้ผัดั 
  ทั้ำาให้กะเพร้าหมีู่มี่่ความี่หอมี่กลิ�นกะเพร้า เคร้่�องป็รุ้งร้สิ    
  และมี่่ร้สิชุาติเผ็ดัร้้อน โดัยใบกะเพร้ายังคงสิ่สิวยอยู่

• ได้ัสัิญลักษณ์ทั้างเล่อกเพ่�อสุิขภาพ (Healthier Choice)
• สิามี่าร้ถึเคลมี่ข้อกล่าวอ้าง “เป็็นแหล่งของ /  ม่ี่ โป็ร้ต่นได้ั”
• สิามี่าร้ถึเคลมี่หน้าท่ั้�ของสิาร้อาหาร้ได้ั “ม่ี่โป็ร้ต่นจำำาเป็็นต่อการ้ 
  เจำริ้ญเติบโตและชุ่วยซ่ื้อมี่แซื้มี่ส่ิวนท่ั้�สึิกหร้อของร่้างกาย”
• ส่ิวนของกะเพร้าหมูี่เพิ�มี่ขึ�น 10% จำากสูิตร้เดิัมี่

20 สิิงหาคมี่ 2562 ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

นอกิจีากินี�ยังมีีผลิตภัณฑ์์เพ้�อสุุข็ภาพที์�ออกิใหม่ีในปี 2562  ดัิ์งนี� 

ข้็าวกิะเพราหมูี
ตรา EZYGO

สัดส่วนยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ กลุ่ม O n rand
ต่อยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ ปี 2562 (ร้อยละ)

กลุ่มสินค้า
ท่ีลดน้ําตาล
โ เดียม ไขมัน
และไขมันทรานส์ 

กลุ่มสินค้า
ท่ีปรับปรุงสูตร

ร้อยละ
3.12

ร้อยละ
5.66

ผู้บริโ คท่ีเป็นเดก และเยาวชน
มีความตระหนักเร่ืองอาหาร
และสุข าพมากข้ึน

ยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ
เป็นมูลค่าท้ังส้ิน

2 1 2 1 1  บาท

เติบโตร้อยละ 15.8 จากปี 2561

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่าจากการดําเนินงาน
โครงการดังกล่าว ได้ผลดังน้ี

ประชาชนกว่า 13 ล้านราย 
สามาร เข้า ึงอาหารท่ีปลอด ัย
มีคุณค่าทางโ ชนาการและเพียงพอ
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อเมีริกิาโน่นำ�าผึ�งร้อน
อเมีริกิาโน่นำ�าผึ�งเย็น 16 oz.
อเมีริกิาโน่นำ�าผึ�งเย็น 22 oz.

ข้็าวผัดิ์ปู

เนสุกิาแฟอเมีริกิาโน่ 
200 มีล.

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

กาแฟ่ ผสิมี่นำ�าผึ�งเพ่�อสิุขภาพทั้ดัแทั้นความี่หวานจำากนำ�าตาลดั้วยนำ�าผึ�ง

1. ลดัป็ร้ิมี่าณไขมี่ันอิ�มี่ตัว จำากร้้อยละ 35 เหล่อร้้อยละ 18
2. ข้าวผัดั ใชุ้ข้าวหอมี่มี่ะลิ
3. เน่�อป็ู ใชุ้เน่�อกร้ร้เชุ่ยงนึ�ง

กาแฟ่ดัำาคุณภาพผลิตจำากเมี่ล็ดักาแฟ่อาร้าบิก้าเบลน มี่่นำ�าตาลน้อย 
ไดั้โลโก้ทั้างเล่อกสิุขภาพ

• ในนำ�าผึ�งม่ี่ส่ิวนป็ร้ะกอบของโป็ร้ต่นและไขมัี่นในป็ริ้มี่าณน้อยในรู้ป็ 
  ของกร้ดัอะมิี่โนและกร้ดัไขมัี่นท่ั้�ร่้างกายสิามี่าร้ถึดูัดัซึื้มี่ไป็ใชุ้ได้ัทัั้นท่ั้
• ได้ัตร้าสัิญลักษณ์ทั้างเล่อกเพ่�อสุิขภาพ, ป็ริ้มี่าณนำ�าตาลและไขมัี่น
  ผ่านเกณฑ์์ (นำ�าตาลทัั้�งหมี่ดัน้อยกว่าหร่้อเท่ั้ากับ 6 กรั้มี่./ 100 มี่ล.
  ไขมัี่นทัั้�งหมี่ดัน้อยกว่าหร่้อเท่ั้ากับ 6 กรั้มี่./ 100 มี่ล.)

วิตามินบี 2 มี่่กร้ะบวนการ้สิร้้างการ้เจำร้ิญเติบโต ชุ่วยในการ้มี่องเห็น 
วิตามินเอ สิร้้างภูมี่ิต้านทั้านการ้ติดัเชุ่�อทั้างเดัินหายใจำเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
 ในการ้มี่องเห็น
ธุาต่เห้ลื็ก ชุ่วยในการ้สิร้้างเมี่็ดัเล่อดัแดัง ป็้องกันโร้คโลหิตจำาง  
 เพิ�มี่ความี่แข็งแร้งของกล้ามี่เน่�อ

• ได้ัสัิญลักษณ์ทั้างเล่อกเพ่�อสุิขภาพ (Healthier Choice)
• ป็ริ้มี่าณนำ�าตาลน้อย 

9 พฤษภาคมี่ 2562

4 กร้กฎีาคมี่ 2562

28 มี่่นาคมี่ 2562

ป็ร้ะมี่าณ 6,870 สิาขา

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ Health & Nutrition สำ�หรัู้บ lowered
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เย็นเย็นจัีบเลี�ยง 400มีล. คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

ป็ร้ิมี่าณนำ�าตาลน้อย

เคร้่�องดั่�มี่สิมีุ่นไพร้ สิมีุ่นไพร้ฤทั้ธิิ�เย็น 12 ชุนิดั เก๊กฮวย, เจำ่ยวกู่หลาน, เง็กเต็ก, 
เฉาก๊วย, ใบหมี่่อน, หล่อฮังก้วย, ร้ากบัว, หญ้าไผ่, ดัอกสิายนำ�าผึ�ง, ดัอกคำาฝอย, 
ชุะเอมี่เทั้ศ, มี่ะตูมี่ เพ่�อเพิ�มี่ความี่สิดัชุ่�น ดัับร้สิเผ็ดัร้้อนจำากภายใน 

7 กุมี่ภาพันธิ์ 2556 ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

บิวติดิ์ริ�งคัอลลาสุกิิน (ชมีพู)

เรดิ์ดีิ์� พิงค์ั 
คัอลลาเจีน + วิตามิีนซี

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

มี่่คอลลาเจำน 2000 มี่ก. สิาร้สิกัดัจำาก สิโนว์มี่ัชุรู้มี่ วิตามี่ินซื้่ วิตามี่ินอ่ แคลอร้่�ตำ�า

เคร้่�องดั่�มี่ชุูกำาลัง มี่่กาเฟ่อ่นสิกัดั 50 มี่ก. ผสิมี่คอลลาเจำน และวิตามี่ินซื้่
สิูตร้นำ�าตาลน้อยลงร้้อยละ 40

คัอลืลืาเจน 2000 มี่ก. มี่่คุณสิมี่บัติชุ่วยเร้่�องผิวพร้ร้ณกร้ะชุับ
วิตามินซีึ่ ชุ่วยให้ผิวกร้ะจ่ำางใสิ และสินับสินุนให้การ้ดูัดัซึื้มี่คอลลาเจำนทั้ำางานได้ัด่ัขึ�น
วิตามินอี ต่อต้านอนุมีู่ลอิสิร้ะ และป็้องกันการ้อักเสิบ

คัอลืลืาเจน ชุ่วยให้ผิวพร้ร้ณกร้ะชุับ 
วิตามินซึ่ีส์้ง ชุ่วยให้ผิวกร้ะจำ่างใสิ และสินับสินุนให้การ้ดัูดัซื้ึมี่คอลลาเจำน
 ทั้ำางานไดั้ดั่ขึ�น

19 มี่่นาคมี่ 2553

20 กร้กฎีาคมี่ 2560

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ Health & Nutrition กลุ่มเพิี�มคุณ์ค่�ท�งอ�ห�รู้ 

วางจีำาหน่าย
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คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

นอกจั�กนี�ยั่งมีผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีที�ออกใหม่ในปี 2562 ข้องบริู้ษััท ดังนี�
ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง Bellinee’s Bake&Brew “Healthier Choice Coffee”

ชูกิาร์ฟรี คัาราเมีล แมีคัคิัอาโต้

อเมีริกิาโน่เย็น

อเมีริกิาโน่ร้อน

นำ�าตาล 0% และ ไขมี่ัน 0%

ป็ร้ิมี่าณนำ�าตาลน้อย

ไมี่่มี่่นำ�าตาลและ ไขมี่ัน

ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านเบลลิน่� ป็ี 2562

ร้้านเบลลิน่� ป็ี 2562

ร้้านเบลลิน่� ป็ี 2562

40

40

40

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง Kudsan “Healthier Choice Coffee” 

ชูกิาร์ฟรี คัาราเมีล 
แมีคัคิัอาโต้

นำ�าตาลน้อย (11 กร้ัมี่) และ 
ไขมี่ัน 0%

ป็ริ้มี่าณ นำ�าตาลน้อย (11 กรั้มี่) และไขมัี่น 0% 
ให้พลังงานตำ�า 90 กิโลแคลอร้่�ลดัการ้เสิ่�ยง 
เป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านคัดัสิร้ร้ ป็ี 2562 700

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

อเมีริกิาโน่เย็น

ป็ร้ิมี่าณนำ�าตาลน้อย ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านคัดัสิร้ร้ ป็ี 2562 700

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย
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เอสุเพรสุโซ่ร้อน 
และอเมีริกิาโน่ร้อน

ไมี่่มี่่นำ�าตาลและ ไขมี่ัน ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านคัดัสิร้ร้ ป็ี 2562 700

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง ซีีพีี ฟ้ื้ด้แล็บ

ข้็าวต้มีหมูีสุำาหรับผู้สูุงวัย

ลดัความี่เค็มี่ เค่�ยวแหลกง่าย 
ดัูดัซื้ึมี่ไดั้ดั่

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ 
ทั้่�ผู้สิูงอายุต้องการ้

10 มี่กร้าคมี่ 2562 50 สิาขา ตามี่โร้งพยาบาล

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง บริู้ษััท รีู้เทลลิงค์ จัำ�กัด

สุลัดิ์ผักิรวมี

สุลัดิ์อกิไก่ิ

สุลัดิ์ทู์น่าแซ่บ

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

นำ�าสิลัดั Homemade 
อร้่อย มี่่ป็ร้ะโยชุน์ 

นำ�าสิลัดั Homemade 
อร้่อย มี่่ป็ร้ะโยชุน์ 

นำ�าสิลัดั Homemade 
อร้่อย มี่่ป็ร้ะโยชุน์ 

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะ 
สิำาหร้ับผู้ทั้่�ลดันำ�าหนัก

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะ 
สิำาหร้ับผู้ทั้่�ต้องการ้โป็ร้ต่น

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะ 
สิำาหร้ับผู้ทั้่�ลดันำ�าหนัก

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 2561

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 2561

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 2561

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 200 สิาขา

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 200 สิาขา

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 200 สิาขา
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คุัณภาพและคัวามีปลอดิ์ภัยข็องผลิตภัณฑ์์

เน่�องจำาก บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อยมี่่การ้ดัำาเนินการ้ต่างกันในห่วงโซื้่คุณค่า บร้ิษัทั้จำึงจำำาเป็็นต้องมี่่แนวทั้างใน 
การ้ป็ฏิิบัติด้ัานคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของผลิตภัณฑ์์ท่ั้�แตกต่างกัน เพ่�อบริ้หาร้จัำดัการ้การ้ดัำาเนินการ้ให้ได้ัมี่าซึื้�งผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ม่ี่คุณภาพและ 
ความี่ป็ลอดัภัยสูิงท่ั้�สุิดัสิำาหรั้บผู้บริ้โภค

แนวท์างกิารบริหารจัีดิ์กิาร บริษััท์ สุยามีแม็ีคัโคัร จีำากัิดิ์ (มีหาชน)

แนวทั้างการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ของแมี่็คโคร้ซื้ึ �งเป็็นผู ้จำัดัหาวัตถึุดัิบ 
และจำัดัจำำาหน่ายสิินค้าสิ่ง ยังคงมีุ่่งเน้นความี่ป็ลอดัภัย คุณภาพ และ 
คุณค่าของอาหาร้เป็็นเร่้�องสิำาคัญท่ั้�สุิดั โดัยการ้ทั้ำางานร่้วมี่กันกับคู่ค้า  
ผู้ผลิตขั�นต้น ผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยตลอดัห่วงโซื้่อุป็ทั้านในการ้คัดัสิร้ร้ 
และพัฒนาอาหาร้กลุ่มี่ซืู้เป็อร้์ฟู่้ดั (Super Food)* ผลิตภัณฑ์์ทั้่� 
ได้ัรั้บร้องมี่าตร้ฐานการ้ผลิตท่ั้�ป็ลอดัภัย อาทิั้ GMP, CODEX, HACCP, 
FSSC จำากหน่วยร้ับร้องร้ะดัับสิากล และสิินค้าคุณภาพพร้่เมี่่�ยมี่ 
ทั้่�มี่่สิัญลักษณ์ Quality Pro เพ่�อให้ลูกค้ามี่ั�นใจำไดั้ว่าผลิตภัณฑ์์ของ 
แมี่็คโคร้ สิดั สิะอาดั ป็ลอดัภัย และดั่ต่อสิุขภาพ  นอกจำากน่�พนักงาน 

แนวท์างกิารบริหารจัีดิ์กิาร บริษััท์ ซีพีแรมี จีำากัิดิ์

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั เป็็นทัั้�งผู้จัำดัหาวัตถุึดิับ และผลิตสิินค้าภายในห่วงโซ่ื้คุณค่า บริ้ษัทั้ม่ี่วิธ่ิการ้คัดัเล่อกวัตถุึดิับและสิินค้าจำากคู่ค้าอย่างเข้มี่งวดั 
ในสิ่วนของการ้ผลิต เพ่�อสิร้้างความี่เชุ่�อมี่ั�นทั้างดั้านความี่ป็ลอดัภัยในอาหาร้ให้กับผู้บร้ิโภค นอกจำากป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายทั้่�เก่�ยวข้องแล้ว 
บริ้ษัทั้ซ่ื้ พ่แร้มี่ จำำากัดั ได้ัพัฒนาร้ะบบการ้ผลิตให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ และได้ัรั้บการ้รั้บร้องมี่าตร้ฐาน HACCP และ GMP ซึื้�งข้อกำาหนดัดัังกล่าว 
ยังถึูกนำามี่าใชุ้กับคู่ค้าท่ั้�เก่�ยวข้องอ่กด้ัวย

1

2

แม็ี่คโคร้ทุั้กคนต้องผ่านการ้ฝึกอบร้มี่และทั้ดัสิอบเพ่�อพัฒนาศักยภาพ 
ความี่รู้้ ความี่เชุ่�ยวชุาญในด้ัานคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ 
คร้อบคลุมี่ทัั้�งกร้ะบวนการ้ ทั้วนสิอบ (Verification) และป็ร้ะเมิี่นผล 
(Evaluation) ดั้านคุณภาพ ความี่ป็ลอดัภัย และความี่เหมี่าะสิมี่ 
ของอุณหภูมี่ิ การ้แบ่งบร้ร้จำุ และร้ะยะเวลาการ้จำัดัสิ่งสิินค้า เพ่�อให ้
ลูกค้ามี่่ความี่พึงพอใจำสิูงสิุดั โดัยในป็ี 2562 มี่่แผนขอการ้ร้ับร้อง 
มี่าตร้ฐานร้ะบบการ้จัำดัการ้ความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ หร่้อ ISO 22000 
ในพ่�นท่ั้�นำาร่้อง  เพ่�อรั้กษาความี่เป็็นผู้นำาด้ัานอาหาร้ป็ลอดัภัย

โคัรงกิาร Eat Well

บร้ิษัทั้ต้องการ้เพิ�มี่ความี่สิะดัวกสิบายให้กับผู้บร้ิโภคในการ้เข้าถึึงเมี่นูอาหาร้ทั้่�มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะสิมี่สิำาหร้ับแต่ละมี่่�อในแต่ละวัน 
จึำงพัฒนาโคร้งการ้ Eat Well ขึ�นโดัยอาหาร้ท่ั้�อยู่ในโคร้งการ้ดัังกล่าวจำะม่ี่ข้อมูี่ลป็ริ้มี่าณแคลอร่้�และข้อกล่าวอ้างตามี่ป็ร้ะกาศกร้ะทั้ร้วงสิาธิาร้ณสุิข  
แสิดังอยูบ่นฉลาก 

นอกจำากน่� บริ้ษัทั้ส่ิงเสิริ้มี่ให้คู่ค้าจัำดัทั้ำาฉลากโภชุนาการ้ และค่าพลังงาน ไขมัี่น นำ�าตาล และโซื้เด่ัยมี่แบบ จ่ำด่ัเอ (Guideline Dialy Amounts : GDA) 
เพ่�อให้ข้อมีู่ลทั้่�เป็็นป็ร้ะโยชุน์ต่อผู้บร้ิโภค ทั้่�นอกเหน่อจำากป็ร้ะกาศกร้ะทั้ร้วงสิาธิาร้ณสิุข ฉบับทั้่� 394 (พ.ศ. 2561) ร้้อยละ 55.66 ในกลุ่มี่ 
อาหาร้สิำาเร้็จำรู้ป็พร้้อมี่ทั้าน เชุ่น สิาคูถึั�วดัำามี่ะพร้้าวอ่อน แซื้นวิสิหมีู่สิะเต๊ะฯ

ข้��วไรู้ซ์ีเบอร์ู้รีู้�อกไก่ย่่�งสมุนไพีรู้ 
+ นำ��จิั�มซีีฟ้ื้้ด

เส�นหมี�หม้ย่่�ง ข้��วกะเพีรู้�ไก่ ข้��วหอมมะลิผสมไรู้ซ์ีเบอร์ู้รีู้�
ย่ำ�อกไก่ย่่�ง

ณ แปลงเพาะปลูก

1 2 3 4
ณ ูนย์กระจาย

สินค้า
ณ ูนย์จําหน่าย

สินค้า
ณ ข้ันตอนการจัดส่งสินค้า

ท่ีมีคุณ าพช้ันเลิ และปลอด ัย
ครอบคลุมช่องทางดิจิทัล

แนวทางการดําเนินการเร่ืองคุณ าพและความปลอด ัยของอาหารตลอดห่วงโ ่อุปทาน  ข้ันตอน ร
ี ณ ร

ร ก ร
ก ร ร ี
ร ร

ร
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นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ไดั้พัฒนาร้ะบบและขั�นตอนการ้เร้่ยกค่นสิินค้าทั้่� 
เกิดัจำากข้อร้้องเร้่ยนอย่างมี่่คุณภาพ เพ่�อให้มี่ั�นใจำไดั้ว่าจำะไมี่่มี่่สิินค้า 
ท่ั้�ไม่ี่ได้ัคุณภาพส่ิงไป็ถึึงม่ี่อของผู้บริ้โภค หน่วยงาน RQD ซึื้�งทั้ำางาน 
ร่้วมี่กับ Call Service เพ่�อดูัแลและตร้วจำสิอบข้อร้้องเร่้ยน หลังจำาก 
ทั้่�ไดั้ร้ับข้อร้้องเร้่ยนแล้วไดั้มี่่การ้แจำ้งให้ทัุ้กร้้านสิาขาทั้ร้าบและให้มี่่ 
การ้ร้ายงานกลับมี่าท่ั้�หน่วยงาน RQD นอกจำากน่�ยังได้ัใชุ้ข้อร้้องเร่้ยน 
ไป็ตร้วจำสิอบจำากหน่วยงานจำัดัซื้่�ออ่�น ๆ ตามี่ชุนิดัของสิินค้า และมี่ ่
การ้ตร้วจำสิอบไป็จำนถึึงคู่ค้า

แนวท์างกิารบริหารจัีดิ์กิาร บริษััท์ ซีพี ออลล์ จีำากัิดิ์ (มีหาชน)

เน่�องจำากร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นเป็็นสิถึานท่ั้�ในการ้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้า และบริ้การ้ท่ั้�ผู้บริ้โภคสัิมี่ผัสิได้ัโดัยตร้ง จึำงจำำาเป็็นต้องม่ี่หน่วยงานท่ั้�ทั้ำาหน้าท่ั้� 
ตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานคุณภาพสิินค้า และร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ดัังน่�

 หน่วยงานตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานร้ะบบร้้านคุณภาพ (QSSI) 
มี่่หน้าทั้่ �ตร้วจำสิอบการ้จำัดัการ้ของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น  
ทั้ ั �งในดั้านการ้บร้ ิการ้และการ้จำ ัดัการ้คุณภาพสิินค ้า 
เพ ่ � อ ให ้ล ูกค ้ า ไดั้ร้ ับสิินค้าตามี่ทั้่ �มี่าตร้ฐานกำาหนดัใน 
ขั�นตอนการ้ทั้ำางานของหน่วยงานดัังกล่าวมี่่การ้ตร้วจำสิอบ 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทุั้กร้้านทุั้กเด่ัอน

 หน่วยงานตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานคุณภาพสิินค้า (QA) ซื้ึ�งอยู่ภายใต้ 
สิำานักพัฒนาและป็ร้ะกันคุณภาพผลิตภัณฑ์์ (RQD) มี่่หน้าทั้่�กำาหนดั 
มี่าตร้ฐานการ้ป็ร้ับป็รุ้งและพัฒนาคุณภาพของสิินค้า การ้บร้ิหาร้ 
จำัดัการ้คุณภาพร้้านสิาขา โดัยจำะมี่่การ้เล่อกสิุ่มี่ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
เข้าตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานคุณภาพสิินค้า พิจำาร้ณาจำากปั็จำจัำยการ้ร้้องเร่้ยน 
การ้สิุ่มี่ตร้วจำ ร้ะเบ่ยบข้อบังคับกฎีหมี่ายเพ่�อนำาไป็ป็ร้ับป็รุ้งพัฒนา 
มี่าตร้ฐานให้กับผู้เก่�ยวข้อง ไดั้นำาไป็ป็ฏิิบัติอย่างต่อเน่�อง

3

ในปี 2562 
มีีกิารร้องเรียนเกีิ�ยวกัิบ 
สิุนค้ัาและบริกิารที์�ไม่ีได้ิ์ 
มีาตรฐานทั์�งหมีดิ์

7,874 รายกิาร 

ซึ�งมีีกิารเรียกิค้ันหลัง
กิารตรวจีสุอบข้็อเท็์จีจีริงแล้ว 

91 รายกิาร 

รวมีถึงมีีกิารเรียกิเก็ิบสิุนค้ัา
ที์�ไม่ีได้ิ์มีาตรฐาน ก่ิอนที์�จีะ
เกิิดิ์ข้็อร้องเรียนจีากิลูกิค้ัา

19 รายกิาร

ณ แปลงเพาะปลูก

1 2 3 4
ณ ูนย์กระจาย

สินค้า
ณ ูนย์จําหน่าย

สินค้า
ณ ข้ันตอนการจัดส่งสินค้า

ท่ีมีคุณ าพช้ันเลิ และปลอด ัย
ครอบคลุมช่องทางดิจิทัล

แนวทางการดําเนินการเร่ืองคุณ าพและความปลอด ัยของอาหารตลอดห่วงโ ่อุปทาน  ข้ันตอน ร
ี ณ ร

ร ก ร
ก ร ร ี
ร ร

ร

กระบวนการเรียกคืนสินค้า

ก

ร

ร ร รี

ก ร

ร กร

ก ร
ร รี

ี ก

ณ

ร

ร ก ณ

ี รี ก ก

ก ร ี ี

ก
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ร ร
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แนวท์างกิารจัีดิ์กิารสิุนค้ัาที์�เกีิ�ยวกัิบสิุ�งมีีชีวิตดัิ์ดิ์แปลงพันธุิกิรรมี (GMOs)

คัวามีร่วมีม้ีอกัิบภาคัรัฐ ภาคัเอกิชนสุ่งเสุริมีกิารเข้็าถึงสุุข็ภาวะที์�ดีิ์

จำากข้อกังวลของผู้บร้ิโภคเร้่�องสิินค้าทั้่�เก่�ยวกับสิิ�งมี่่ชุ่วิตดััดัแป็ลง 
พันธิุกร้ร้มี่ ป็ร้ะกอบกับบร้ิษัทั้ต้องการ้สิ่งเสิร้ิมี่คุณภาพ และ 
ความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ บริ้ษัทั้จึำงมุ่ี่งมัี่�นสิร้ร้หา คัดัเล่อกและพัฒนา 
สิินค้านวัตกร้ร้มี่ทั้่�สิร้้างเสิร้ิมี่คุณค่าทั้่ดั่ให้กับทัุ้กชุ่วงชุ่วิต ตลอดัจำน 
คัดัสิร้ร้วัตถึุดัิบคุณภาพจำากแหล่งทั้่�มี่าทั้่�จำัดัการ้ดั้วยความี่ร้ับผิดัชุอบ 
ควบคุมี่คุณภาพตลอดักร้ะบวนการ้ตั�งแต่วัตถึุดัิบต้นทั้างไป็จำนถึึง 
ผลิตภัณฑ์์ป็ลายทั้างดั้วยมี่าตร้ฐานสิากล ตลอดัจำนพิจำาร้ณาการ้ใชุ้ 
วัตถุึดิับจำากเทั้คโนโลย่ชุ่วภาพเป็็นทั้างเล่อกทัั้�งน่� บนพ่�นฐานการ้วิจัำย
ทั้างวิทั้ยาศาสิตร้์และการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่ป็ลอดัภัยต่อผู้บร้ิโภคโดัย 
หน่วยงานภาครั้ฐท่ั้�เก่�ยวข้อง

นอกจำากโคร้งการ้ตามี่แนวทั้างการ้ดัำาเนินงานหลักแล้ว บร้ิษัทั้ยังร้่วมี่มี่่อกับภาคร้ัฐ ภาคเอกชุนในป็ร้ะเทั้ศในการ้ให้ความี่สิำาคัญต่อสิุขภาพ 
ของผู้บริ้โภคผ่านโคร้งการ้อ่�น ๆ ได้ัแก่

ร้้านยา เอ็กซื้์ต้า พลัสิ จำัดัทั้ำา โคร้งการ้ชุุมี่ชุนสิุขภาพดั่ ร้่วมี่กับ  
เจ้ำาหน้าท่ั้�จำากโร้งพยาบาลต่าง ๆ จัำดักิจำกร้ร้มี่ตร้วจำสุิขภาพเบ่�องต้น อาทิั้
ตร้วจำวัดัความี่ดััน วัดัร้ะดัับนำ�าตาลในเล่อดั ค่าดััชุน่มี่วลกาย  ให้ความี่รู้้
ด้ัานการ้ออกกำาลังกายอย่างถูึกวิธ่ิ ป็รึ้กษาการ้ใชุ้ยาโดัยเภสัิชุกร้ และ 
ร้ับบร้ิจำาคยาเหล่อใชุ้เพ่�อนำาไป็บร้ิจำาค ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ไดั้ขยายผล 
จัำดักิจำกร้ร้มี่ดัังกล่าวตามี่ร้้านขายยาในชุุมี่ชุน จำำานวน 18 พ่�นท่ั้� เพ่�อ 
สินับสินุนให้ทุั้กคนม่ี่สุิขภาพด่ั และชุุมี่ชุนม่ี่ความี่สุิข 

โคัรงกิารชุมีชนสุุข็ภาพดีิ์ 

บร้ิษัทั้จำึงมี่่นโยบายชุัดัเจำนในการ้เคาร้พและป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่าย 
และร้ะเบ่ยบข้อบังคับในเร่้�อง GMOs ของป็ร้ะเทั้ศท่ั้�บริ้ษัทั้ม่ี่การ้ดัำาเนิน 
ธุิร้กิจำหร่้อการ้ลงทุั้นอย่างเคร่้งครั้ดั ร้วมี่ถึึงข้อกำาหนดัของลูกค้าซึื้�งไม่ี่ 
ขัดัต่อกฎีหมี่ายและร้ะเบ่ยบข้อบังคับในเร่้�อง GMOs โดัยให้คู่ค้าตอบ 
แบบสิอบถึามี่การ้จัำดัหาวัตถุึดิับท่ั้�ม่ี่ GMOs และแนบหลักฐานใบรั้บร้อง 
มี่าแสิดังร้่วมี่ในกร้ณ่ทั้่�กล่าวอ้างว่าสิินค้าของคู่ค้าป็ลอดัวัตถึดุัิบทั้่�มี่่ 
GMOs ตามี่กลุ่มี่เสิ่�ยงตามี่กฎีหมี่าย เพ่�อให้บร้ิษัทั้สิามี่าร้ถึสิ่งมี่อบ 
ผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ม่ี่คุณภาพ ป็ลอดัภัยต่อการ้บริ้โภคและสิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบ
ย้อนกลับได้ั ไป็ยังลูกค้าและผู้บริ้โภค

เน่�องจำากบร้ิษัทั้ต้องการ้ร้ักษาความี่พึงพอใจำในสิินค้าและบร้ิการ้ของลูกค้าป็ัจำจำุบันให้มี่่ความี่พึงพอใจำในคุณภาพของสิินค้าและบร้ิการ้ของ 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ดัำาเนินการ้ภายใต้หลักการ้ Service, Assortment, Value, Environment, Quality, Cleanliness หร่้อเร่้ยกโดัยย่อว่า 
SAVEQC หลักการ้ดัังกล่าวถูึกถ่ึายทั้อดัไป็ยังหน่วยงานต่าง ๆ ร้วมี่ถึึงบริ้ษัทั้ย่อยท่ั้�ดัำาเนินธุิร้กิจำเก่�ยวเน่�องกับร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นเพ่�อนำาไป็ป็ร้ะยุกต์ใชุ้

สุร้างคัวามีพึงพอใจีและคัวามีผูกิพันกัิบลูกิค้ัาด้ิ์วยหลักิ SAVEQC

S C
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จํานวนการเข้า ึง
คนในชุมชน

2  คน

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ

ร้อยละ 1
ผู้ร่วมกิจกรรม
ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
และผู้ท่ีมีอาการเส่ียง
มีสุข าพดีข้ึน

ร้อยละ 
ผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ

130  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั จัำดักิจำกร้ร้มี่ส่ิงเสิริ้มี่ความี่รู้้ด้ัานอาหาร้ป็ลอดัภัย 
คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และสุินทั้ร่้ยภาพในการ้บริ้โภคให้กับเยาวชุน 
โดัยดัำาเนินการ้มี่าอย่างต่อเน่�องกว่า 10 ป็ี เยาวชุนทั้่�เข้าร้่วมี่ 
กิจำกร้ร้มี่จำะได้ัรั้บป็ร้ะสิบการ้ณ์ในการ้ทั้ำาอาหาร้ท่ั้�ม่ี่ป็ร้ะโยชุน์ แต่งหน้า 
เค้กตามี่จิำนตนาการ้ ร้วมี่ถึึงป็ลูกผักท่ั้�สิามี่าร้ถึนำาไป็รั้บป็ร้ะทั้านได้ั 
ผนวกกับความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ ส่ิงเสิริ้มี่ให้กล้าคิดักล้าแสิดังออก พร้้อมี่ 
สิอดัแทั้ร้กความี่รู้้ด้ัานอาหาร้ป็ลอดัภัย คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และ 
สิุนทั้ร้่ยภาพในการ้บร้ิโภคอาหาร้ ดั้วยความี่เชุ่�อมี่ั�นว่าการ้ป็ลูกฝัง 
ความี่รู้้เร่้�องการ้บริ้โภคอาหาร้ท่ั้�ถูึกหลักโภชุนาการ้ ตั�งแต่วัยเด็ักจำะก่อ 
ให้เกิดัเป็็นพฤติกร้ร้มี่การ้บร้ิโภคทั้่�ถึูกต้อง และสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ะยุกต์
ใชุ้ในชุ่วิตป็ร้ะจำำาวันได้ั ซ่ึ่�งในปี็ 2562 มีเยั่าวชนเข้้าร�วมโคัรงการ 
ดั้งกลื�าวแล้ืวกว�า 333 คัน

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ร่้วมี่กับ สิถึาบัน 
วิจำัยวิทั้ยาศาสิตร้์และเทั้คโนโลย่แห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ย (วว.) กร้ะทั้ร้วง 
การ้อุดัมี่ศึกษา วิทั้ยาศาสิตร์้วิจัำยและนวัตกร้ร้มี่ (อว.) ร่้วมี่กันวิจัำย 
และพัฒนาการ้เตร้่ยมี่สิาร้สิกัดัจำากสิ่วนคัดัทั้ิ�งของกะเพร้า (ดัอกกิ�ง 
ก้าน และลำาต้น) จำากโร้งงานผลิตอาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้านและ 
การ้ศึกษาฤทั้ธิิ�ลดัไขมี่ัน ป็กป็้องเซื้ลล์ตับ ฆ่าเซื้ลล์มี่ะเร้็ง สิานต่อ 
ป็ณิธิานอันมุ่ี่งมัี่�นของซ่ื้พ่ ออลล์ “ร่้วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งปั็นโอกาสิ 
ให้ทุั้กคน” ท่ั้�จำะร่้วมี่พัฒนาสิิ�งแวดัล้อมี่ ชุุมี่ชุนและสัิงคมี่อย่างต่อเน่�อง

วัตถึุป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่ให้เกิดัความี่ร้่วมี่มี่่อทั้างวิชุาการ้ในดั้าน 
การ้ศึกษา ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ของ พ่ไอเอ็มี่ ร่้วมี่กับ มี่.พะเยา พัฒนา 
เยาวชุนรุ่้นใหม่ี่สู่ิการ้เป็็นนักจัำดัการ้เกษตร้ม่ี่ออาชุ่พ ท่ั้�มี่องเห็นความี่ 
สิำาคัญของภาคการ้เกษตร้ สิามี่าร้ถึนำาความี่รู้้ด้ัานนวัตกร้ร้มี่ ด้ัาน 
วิทั้ยาศาสิตร้์และเทั้คโนโลย่ทั้างการ้เกษตร้มี่าผสิานกับภูมี่ิป็ัญญา 
ทั้้องถึิ�นดั้านการ้เกษตร้ให้เหมี่าะสิมี่กับสิภาพภูมี่ิศาสิตร้์ เศร้ษฐกิจำ 
และสิังคมี่ในยุคดัิจำิทั้ัล เพ่�อเพิ�มี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และป็ร้ิมี่าณ 
ผลผลิต ควบคู่ไป็กับการ้ยกร้ะดัับความี่ป็ลอดัภัยในอาหาร้จำากสิาร้เคม่ี่ 
ทั้่�ตกค้างถึึงผู้บร้ิโภคและเกษตร้กร้น้อยลง ร้วมี่ถึึงพัฒนาบุคลากร้  
แลกเป็ล่�ยนองค์ความี่รู้้ด้ัานงานวิจัำย ให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์ร่้วมี่กันอย่างม่ี่
ป็ร้ะสิิทั้ธิิผล

CPRAM Junior Chef

โคัรงกิารวิจัียสุารสุกัิดิ์จีากิกิะเพรา 

โคัรงกิารพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ี
สูุ่กิารเป็นนักิจัีดิ์กิารเกิษัตรม้ีออาชีพ
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จํานวนการเข้า ึง
คนในชุมชน

2  คน

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ

ร้อยละ 1
ผู้ร่วมกิจกรรม
ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
และผู้ท่ีมีอาการเส่ียง
มีสุข าพดีข้ึน

ร้อยละ 
ผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  131



เด็ิ์กิ เยาวชน และผู้ใหญ่ มีีโอกิาสุเข้็าถึงกิารศึักิษัาและ
ได้ิ์รับกิารพัฒนาทั์กิษัะที์�จีำาเป็นจีำานวน

ราย  
ภายในปี 2563 100,000

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

มอบโอก�สท�งก�รู้ศึกษั�  
สรู้��งอ�ชีพี สรู้��งอน�คต 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG4 คุัณภาพกิารศึักิษัา
 4.3 สนับสนุนให้ผู้่้หญิง 
  แลุ่ะผู้่้ช้ายมีความสามารถั 
  ที�จะหา แลุ่ะเข้าถึังการศึกษา 
  ระดับเทคนิคศึกษา   
  อาชี้วศึกษา แลุ่ะการศึกษา 
  ขั�นต่ติ่ยภ่ิมิ ระดับอุดมศึกษา 
  อื�น ๆ รวมทั�งระดับ 
  มหาวิทยาลัุ่ย ลุ่ดสัดส่วน
  ของเยาวช้นที�ไม่ได้
  อย่่ในการจ้างงานการศึกษา 
   หรือการฝ่ึกอบรม

 4.4 เพิื่�มจำานวนวัยรุ่น แลุ่ะ 
  ผู้่้ใหญ่ให้มีทักษะ ทาง 
  ด้านเทคนิค แลุ่ะวิช้าชี้พื่ 
  อย่างจริงจังเพืื่�อ 
  การจ้างงานที�มีคุณิค่า  
  แลุ่ะการเป็นผู้่้ประกอบการ

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=7te3Lji5Ew0 

SDG1 ข็จัีดิ์คัวามียากิจีน
 1.4 สนับสนุนผู้่้ยากจน แลุ่ะผู้่้ที� 
  อย่่ในสถัานะเปราะบางได้รับ 
  สิทธเท่าเทียมกันในการ 
  เข้าถึังทรัพื่ยากรทาง 
  เศรษฐกิจแลุ่ะการเข้าถึัง 
  บริการขั�นพืื่�นฐาน

จัำ�นวน

ทุน

ล��นบ�ท

รู้�ย่

273

34,344

1,105

49,694

 โรู้งเรีู้ย่นปรู้ะช�รัู้ฐที�บริู้ษััท 
รู่้วมด้แล และส่งมอบโอก�ส 
ท�งก�รู้ศึกษั� 

ทุนก�รู้ศึกษั�ในรู้ะดับอ�ชีวศึกษั�
และอุดมศึกษั�

ม้ลค่�ทุนก�รู้ศึกษั�

เด็ก เย่�วชน และ 
ผ้�ใหญ่ที�ได�รัู้บก�รู้พัีฒน�ทักษัะ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

เดก เยาวชน และผู้ใหญ่ เข้า ึงการ ึกษา
และพั นาทักษะท่ีจําเป็น (รายสะสม)

27,157

94,252

168,098

252,136

2560

2561

2562

2562

สานอนาคตการ ึกษา

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (Sc ool artner) เสริมองค์ความรู้ พั นาทักษะ
(ราย)

โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมดูแล โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมพั นา งบประมาณสนับสนุน
ในการพั นาโรงเรียน (ล้านบาท)

150

189

2561

2562

25.3

22.23

2561

2562

124

149

2561

2562

57

94

2561

2562

9,264

12,069

2561

2562

45,328

49,694

2561

2562

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ราย) จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ช่ัวโมง)

ส่งมอบโอกาสทางการ ึกษา ปี 2562

สําเรจการ กึษา
ทํางานต่อกับบริษัท (ราย)

1,439

521

ทุนการ ึกษา
(ราย)

15,347

18,997

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท)

888

217

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีอยู่ในระบบ (ราย)

22,259
18,948

449

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีจบการ ึกษา (ราย)

3,607

2,949

มัธยม ึกษา อุดม ึกษา อาชีว ึกษา

เปาหมายปี 256  1
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คัวามีท้์าท์าย

การ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน (Quality Basic Education) เป็็นปั็จำจัำยสิำาคัญในการ้สิร้้างความี่เจำริ้ญ 
ก้าวหน้าของคนในสิังคมี่ อ่กทั้ั�งยังสิามี่าร้ถึเป็็นแร้งขับเคล่�อนทั้างเศร้ษฐกิจำของป็ร้ะเทั้ศ 
ปั็จำจุำบันเด็ักและเยาวชุนอายุร้ะหว่าง 6 ถึึง 17 ปี็ มี่ากกว่า 263 ล้านคนทัั้�วโลกท่ั้�ไม่ี่ได้ั 
ร้ับการ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน โดัยเฉพาะกลุ่มี่ผู้ดั้อยโอกาสิและป็ร้ะชุากร้ทั้่�ฐานะยากจำน  
พร้้อมี่กันน่� การ้ยกร้ะดัับเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ลเพ่�อแก้ปั็ญหาการ้เข้าถึึงการ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน 
สิามี่าร้ถึเป็็นหนึ�งในวิธ่ิในการ้แก้ไขปั็ญหาดัังกล่าวได้ั ซึื้�งในปั็จำจุำบันนวัตกร้ร้มี่เทั้คโนโลย่ 
ม่ี่การ้เป็ล่�ยนแป็ลงอย่างร้วดัเร็้ว ส่ิงผลให้เกิดัการ้เร่้ยนรู้้หลากหลายรู้ป็แบบ การ้พัฒนา 
องค์ความี่รู้้ การ้ใชุ้นวัตกร้ร้มี่ในการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ และยกร้ะดัับการ้ศึกษา จึำงเป็็นปั็จำจัำย 
สิำาคัญท่ั้�สิามี่าร้ถึชุ่วยลดัความี่เหล่�อมี่ลำ�าและปั็ญหาในสัิงคมี่ได้ั บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั 
(มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ตร้ะหนักถึึงบทั้บาทั้ของการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่ในการ้พัฒนา 
สิังคมี่ ผ่านการ้มี่อบโอกาสิและความี่ชุ่วยเหล่อทั้างการ้ศึกษาการ้สิ่งมี่อบองค์ความี่รู้ ้ 
การ้พัฒนาศักยภาพของเด็ัก และเยาวชุนในชุุมี่ชุน สัิงคมี่ พร้้อมี่ทัั้�งป็ลูกฝังแนวคิดัส่ิงเสิริ้มี่ 
“การ้เป็็นคนด่ั และคนเก่ง” เพ่�อเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้พัฒนาป็ร้ะเทั้ศ ร้วมี่ถึึงม่ี่ทัั้กษะ 
ท่ั้�จำำาเป็็นสิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้เพ่�อป็ร้ะกอบอาชุ่พ สิร้้างร้ายได้ั และเกิดัความี่เป็็นอยู่ท่ั้�ด่ัของ 
เด็ัก เยาวชุน ของป็ร้ะเทั้ศอย่างยั�งย่น 

 สถ�บันก�รู้จััดก�รู้ปัญญ�ภิวัฒน์ 
วิทย่�เข้ตอีอีซีี

คว�มคืบหน��ปี 2562

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ศึกษั�

 โครู้งก�รู้พัีฒน�อบรู้มบุคล�กรู้
ครู้้ด��นสะเต็มศึกษั�

โครู้งก�รู้พัีฒน�บุคล�กรู้สำ�หรัู้บ 
อุตส�หกรู้รู้มก�รู้บินศ้นย์่สอบ 
ม�ตรู้ฐ�นเอีย่ซ่ี� (EASA)

 โครู้งก�รู้ แคมป์พัีฒน�เย่�วชน 
ถ่�ย่ทอดคว�มรู้้�จั�กมืออ�ชีพี

โครู้งก�รู้ส่งเสริู้มและพัีฒน�
ทักษัะด��นก�รู้ปรู้ะกอบอ�ชีพี  
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้คืนคนดีส่้สังคม

โครู้งก�รู้เพิี�มทักษัะด��นอ�ชีพี 
แก่นักเรีู้ย่นครู้อบครัู้วย่�กจันที� 
ไม่ได�เรีู้ย่นต่อหลังจับก�รู้ศึกษั� 
ภ�คบังคับ 

เดก เยาวชน และผู้ใหญ่ เข้า ึงการ ึกษา
และพั นาทักษะท่ีจําเป็น (รายสะสม)

27,157

94,252

168,098

252,136

2560

2561

2562

2562

สานอนาคตการ ึกษา

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (Sc ool artner) เสริมองค์ความรู้ พั นาทักษะ
(ราย)

โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมดูแล โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมพั นา งบประมาณสนับสนุน
ในการพั นาโรงเรียน (ล้านบาท)

150

189

2561

2562

25.3

22.23

2561

2562

124

149

2561

2562

57

94

2561

2562

9,264

12,069

2561

2562

45,328

49,694

2561

2562

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ราย) จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ช่ัวโมง)

ส่งมอบโอกาสทางการ ึกษา ปี 2562

สําเรจการ กึษา
ทํางานต่อกับบริษัท (ราย)

1,439

521

ทุนการ ึกษา
(ราย)

15,347

18,997

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท)

888

217

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีอยู่ในระบบ (ราย)

22,259
18,948

449

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีจบการ ึกษา (ราย)

3,607

2,949

มัธยม ึกษา อุดม ึกษา อาชีว ึกษา

เปาหมายปี 256  1
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Occupational Health  
and Safety

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้ให้ความี่สิำาคัญกับการ้พัฒนาเดั็ก เยาวชุน และคนในสิังคมี่ โดัยเชุ่�อมี่ั�นว่าการ้มี่อบโอกาสิทั้างการ้ศึกษาสิามี่าร้ถึเป็ิดัป็ร้ะตูสิู่โอกาสิทั้าง 
อาชุ่พและคุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ขึ�นไดั้ โดัยสินับสินุนให้เยาวชุนเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้พัฒนาป็ร้ะเทั้ศ ผ่านรู้ป็แบบการ้เร้่ยนรู้้ควบคู่ไป็กับการ้ฝึก 
ป็ฏิิบัติงานจำริ้ง   (Work-based Education) พร้้อมี่ทัั้�งมุ่ี่งสินับสินุนเป้็าหมี่ายการ้พัฒนาท่ั้�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ตามี่องค์การ้สิหป็ร้ะชุาชุาติ (United Nations: UN) มี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยม่ี่การ้ดัำาเนินงานท่ั้�สิอดัคล้องกับเป้็าหมี่ายย่อย ในข้อท่ั้� 4.3 ท่ั้�มุ่ี่งเน้นให้ 
ผู้ชุายและผู้หญิงทุั้กคนเข้าถึึงการ้ศึกษาวิชุาเทั้คนิค อาชุ่วศึกษา และอุดัมี่ศึกษา ร้วมี่ถึึงมี่หาวิทั้ยาลัยอย่างเท่ั้าเท่ั้ยมี่กัน ได้ัรั้บการ้ศึกษาท่ั้�ม่ี่คุณภาพ แล
ะม่ี่ค่าใชุ้จ่ำายท่ั้�สิามี่าร้ถึยอมี่รั้บได้ัเพ่�อคุณภาพชุ่วิตท่ั้�ด่ัขึ�นอย่างยั�งย่นของป็ร้ะชุากร้

เส้นทางการพั นาเยาวชนสู่มืออาชีพอย่างย่ังยืน

จัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญา ิวั น์ ( T) 
เปดการสอนระดับ
อาชีว ึกษา 
ในปีการ ึกษา 25

จัดต้ังส าบัน
การจัดการ
ปญญา ิวั น์
จัดการ ึกษา
ระดับอุดม ึกษา

จัดต้ัง ูนย์การเรียน
ปญญา ิวั น์ 2  ูนย์ 
- ระดับอาชีว ึกษา  
  กทม ปริมณ ล 1  ูนย์
  ูมิ าค 1  ูนย์

ร่วมมือกับสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ึกษา 
(สอ ) เปดร้านเ เว่นอีเล เว่น 
ให้เป็นห้องเรียน และส าน ึกษา
(อาชีว  รั บาล) เร่ิมจัด
การเรียนการสอนระบบทวิ าคี

2538 2547 2549 2550

2556 2552 2551

2558 2559 2560 2562

ร่วมมือกับสมาคม
โรงเรียนอาชีว ึกษา
เอกชนแห่งประเท ไทย
จัดการ ึกษาระบบทวิ าคี
ในโรงเรียนอาชีว ึกษาเอกชน

ร่วมมือกับส าบันอุดม ึกษา
เอกชน จัดการสอนระดับ
อุดม ึกษา สาขาท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจค้าปลีก
โดยใช้ระบบทวิ าคี

ร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการพ้ืน าน 
(สพ ) เปดการสอนระดับ
มัธยม ึกษาตอนปลาย 
(ม 6) โดยใช้ระบบทวิ าคี

ก่อต้ังโรงเรียนสาธิต
ส าบันการจัดการ
ปญญา ิวั น์

จัดต้ังส าบันจัดการ
ปญญา ิวั น์ 
วิทยาเขต อีอี ี
จัดการ ึกษา
ระดับอุดม ึกษา
ท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี
เพ่ือรองรับ C

โครงการ Student Care 
ช่วยในการบริหารจัดการ
ดูแลนักเรียนต้ังแต่เข้า ึกษา
จนหลังจบการ ึกษา

S ile Center 
ูนย์ข้อมูลเก่ียวกับ

การจัดการการ ึกษา
และ ูนย์ให้คําปรึกษา
และใช้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปญหาท่ีเก่ียวข้อง
กับการ ึกษา
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จัีดิ์ตั�งสุถาบันกิารศึักิษัา เพ้�อพัฒนาเยาวชนสูุ่ม้ีออาชีพ

เพ่�อสิร้้างมี่่ออาชุ่พดั้านธิุร้กิจำค้าป็ล่ก ทั้่�มี่่ความี่เก่งทั้ั�งดั้านวิชุาการ้ 
และม่ี่ทัั้กษะ ป็ร้ะสิบการ้ณ์ในการ้ป็ฏิิบัติจำริ้งในหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
บริ้ษัทั้ ก่อให้เกิดันวัตกร้ร้มี่เพ่�อการ้พัฒนา ซึื้�งนอกจำากจำะสิามี่าร้ถึ 
กลับมี่าสินับสินุนการ้ดัำาเนินงานของบริ้ษัทั้แล้ว ยังเป็็นกำาลังสิำาคัญ 
ในการ้รั้กษาและพัฒนาคุณภาพฝีม่ี่อแร้งงานไทั้ยอ่กด้ัวย

นอกจำากน่�บร้ิษัทั้ยังพบว่ามี่่โอกาสิในการ้เผยแพร้่ความี่รู้้ ดั้านการ้ 
จัำดัการ้ธุิร้กิจำค้าป็ล่ก ซึื้�งเป็็นจุำดัแข็งหลักในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำของบริ้ษัทั้ 
ไป็สู่ิเยาวชุนในชุุมี่ชุน และสัิงคมี่ จึำงจัำดัตั�งศูนย์การ้เร่้ยนปั็ญญาภิวัฒน์  

วิท์ยาลัยเท์คัโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)  

สุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็มี) 

1 2 3

เพ่�อให้นักเร้่ยนทั้่�จำบการ้ศึกษาในร้ะดัับมี่ัธิยมี่ศึกษาตอนป็ลาย อาชุ่วศึกษา หร้่อเทั้่ยบเทั้่าสิามี่าร้ถึศึกษาต่อในร้ะดัับป็ร้ิญญาตร้่ โทั้ เอกไดั ้
พ่ไอเอ็มี่ ถึ่อเป็็นศูนย์กลางในการ้ผลิตบัณฑ์ิตในศาสิตร้์สิาขาวิชุาต่าง ๆ ดั้วยการ้ให้โอกาสิและสิร้้างเยาวชุนรุ้่นใหมี่่ ผ่านแนวคิดั “สิร้้างคนให้มี่ ่
ทั้ักษะความี่สิามี่าร้ถึพร้้อมี่สิำาหร้ับการ้ป็ฏิิบัติงานจำร้ิง”จำึงออกแบบร้ะบบการ้เร้่ยนการ้สิอนทั้่�เป็็นเอกลักษณ์เร้่ยกว่า Work-based Education  
(WBE) ซื้ึ�งเป็็นการ้เชุ่�อมี่โยงความี่รู้้ทั้างทั้ฤษฎี่เข้ากับภาคป็ฏิิบัติ  ภายใต้จุำดัแข็ง  

นักิศึักิษัาจีะได้ิ์รับคัวามีรู้เชิงวิชากิารจีากิ
อาจีารย์ผู้เชี�ยวชาญ ผ่านเคัร้อข่็าย
คัวามีร่วมีม้ีอท์างวิชากิารที์�มีีอยู่ทั์�วโลกิใน
หลายมิีติ คัรอบคัลุมีหน่วยงานภาคัรัฐและ
เอกิชนทั์�งในประเท์ศัและต่างประเท์ศัอย่าง
บูรณากิารที์�พร้อมีให้คัวามีร่วมีม้ีอในกิาร
ยกิระดัิ์บกิารศึักิษัาไท์ย  

ได้ิ์รับประสุบกิารณ์กิารท์ำางานโดิ์ยตรงจีากิ
บริษััท์ในเคัร้อและพันธิมิีตรท์างธุิรกิิจี ที์�สุอดิ์
ประสุานไปกัิบกิารเป็น Corporate University  
หร้อมีหาวิท์ยาลัยแห่งองค์ักิรธุิรกิิจี 
ไปพร้อมีกัิบกิารเป็น Network University 

มีีทุ์นกิารศึักิษัาจีากิมีหาวิท์ยาลัยในต่าง 
ประเท์ศั และทุ์นสุนับสุนุนจีากิภาคัธุิรกิิจี 
กิว่า 4,000 ทุ์นต่อปี ท์ำาให้นักิศึักิษัามีีโอกิาสุ 
หลากิหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ที์�
กิว้างข็วางพร้อมีแข่็งขั็นในระดัิ์บ
นานาชาติได้ิ์

กร้ะจำายตามี่พ่�นท่ั้�ชุุมี่ชุนต่าง ๆ ร้วมี่ 20 ศูนย์ ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ 
ของบริ้ษัทั้ จัำดัการ้เร่้ยนการ้สิอนโดัยวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ปั็ญญาภิวัฒน์ 
เพ่�อขยายการ้ศึกษาดั้านการ้จำัดัการ้ธิุร้กิจำค้าป็ล่กให้โอกาสิเยาวชุน 
ในการ้ศึกษาใกล้บ้าน และม่ี่ร้ายได้ัจำากการ้ฝึกอาชุ่พโดัยเร่้ยนทั้ฤษฎ่ี 
ท่ั้�สิถึานศึกษาสิลับกับการ้ฝึกอาชุ่พท่ั้�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ทุั้ก 3 เด่ัอน 
ตามี่สิโลแกน “เร่้ยนฟ่ร่้ ม่ี่งานทั้ำาฝึกงานม่ี่ร้ายได้ัร้ะหว่างเร่้ยน”ปั็จำจุำบัน 
ม่ี่จำำานวนนักเร่้ยนในร้ะบบ จำำานวนกว่า 7,966 คน ท่ั้�ม่ี่คุณภาพทัั้�งใน 
ด้ัานวิชุาการ้ และม่ี่ความี่พร้้อมี่ในการ้ทั้ำางาน (Ready to Work)   
เป็็นกำาลังสิำาคัญให้กับป็ร้ะเทั้ศชุาติต่อไป็
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โรงเรียนสุาธิิตสุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ (สุาธิิตพีไอเอ็มี)

สุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ วิท์ยาเข็ตอีอีซี

จำากเจำตนาร้มี่ณ์ของบริ้ษัทั้ ซึื้�งต้องการ้สิร้้างร้ากฐานเพ่�อความี่สิำาเร็้จำ โดัยให้เยาวชุนได้ัม่ี่โอกาสิ 
เร้่ยนรู้้ในสิิ�งทั้่�เหมี่าะสิมี่กับตัวเอง ดั้วยกร้ะบวนการ้ Active Learning พัฒนาให้เป็็นเลิศ 
ตามี่ความี่ถึนัดั เน้นทั้ักษะทั้างดั้านภาษา ป็ลูกฝังคุณธิร้ร้มี่ ความี่กตัญญูู ความี่ซื้่�อสิัตย์ 
ความี่รั้บผิดัชุอบและความี่ม่ี่วินัย โดัยม่ี่การ้ส่ิงเสิริ้มี่ป็ร้ะสิบการ้ณ์เร่้ยนรู้้ให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยิ�งขึ�น 
ในรู้ป็แบบ Digital Class Room สิร้้างสิภาพแวดัล้อมี่ท่ั้�เอ่�อต่อการ้เร่้ยนรู้้และการ้ศึกษาเพิ�มี่เติมี่ 
ปั็จำจุำบันม่ี่จำำานวนนักเร่้ยนในร้ะบบ 449 คน  

เพ่�อร้องรั้บ อ่อ่ซ่ื้ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึำงได้ัดัำาเนินการ้ 
จัำดัการ้ศึกษาร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา ท่ั้�พัทั้ยา จัำงหวัดัชุลบุร่้ โดัยสิาขาต่าง ๆ 
ทั้่�เป็ิดัขึ�นจำะต้องสินับสินุนความี่ต้องการ้แร้งงานในเขตพ่�นทั้่�นั �น 
เชุ่น หลักสูิตร้ชุ่างซ่ื้อมี่อากาศยานหลักสูิตร้ธุิร้กิจำอาหาร้และโร้งแร้มี่ฯ 
ร้วมี่จำำานวน 5 หลักสูิตร้  ปั็จำจุำบันอยู่ร้ะหว่างการ้พัฒนาหลักสูิตร้ โดัย 
วิทั้ยาเขตจำะเร้ิ�มี่เป็ิดัดัำาเนินการ้ในวันทั้่� 1 มี่ิถึุนายน 2563 โดัยมี่ ่
เป้็าหมี่ายในการ้รั้บนักศึกษาร้วมี่ 750 คน พร้้อมี่กันน่�บริ้ษัทั้ได้ัลงนามี่ 
ความี่ร้่วมี่มี่่อในการ้ยกร้ะดัับการ้ศึกษาให้ก้าวหน้ากับกร้ะทั้ร้วง 
ศึกษาธิิการ้ภายใต้โคร้งการ้ “บัณฑิ์ตพร่้เม่ี่�ยมี่” ดัำาเนินงานโดัยสิำานัก 

เคร้่อข่ายการ้ศึกษาภายใต้สิถึาบันการ้จัำดัการ้ปั็ญญาภิวัฒน์วิทั้ยาเขต 
อ่อ่ซื้่ ในการ้จำัดัหาสิถึาบันอุดัมี่ศึกษาทั้่�สินใจำมี่าเข้าร้่วมี่เพ่�อพัฒนา 
บัณฑ์ิตให้สิอดัคล้องกับนโยบายของร้ัฐบาลทั้่�ว่าดั้วยเดั็กจำบมี่าต้อง 
ทั้ำางานไดั้ หร้่อให้ตร้งกับความี่ต้องการ้ของภาคธุิร้กิจำ ในปี็ 2562   
ม่ี่สิถึาบันท่ั้�เข้าร่้วมี่โคร้งการ้ “บัณฑิ์ตพร่้เม่ี่�ยมี่” สิะสิมี่ปี็ 2561-2562  
ร้วมี่จำำานวน 80 แห่ง โดัยบร้ิษัทั้ตั�งเป็้าหมี่ายให้ไดั้นักเร้่ยนทั้่�ตร้งกับ 
ความี่ต้องการ้ของภาคธุิร้กิจำ และสิามี่าร้ถึทั้ำางานได้ัทัั้นท่ั้  ไม่ี่น้อยกว่า 
1,800 คน 

โครู้งก�รู้เด่นด��นก�รู้ศึกษั�ในปี 2562

ดั้วยจำุดัแข็งสิามี่ป็ร้ะการ้น่�หลอมี่ร้วมี่เพ่�อ 
การ้พัฒนาด้ัานการ้ศึกษา  ยกร้ะดัับทั้รั้พยากร้ 
มี่นุษย์  และมุ่ี่งสิร้้างองค์ความี่รู้้ใหม่ี่ ๆ   ส่ิงเสิริ้มี่ 
การ้สิร้้างนวัตกร้ร้มี่ของคณาจำาร้ย์และนักศึกษา 
ดั้านการ้วิจำัย ผ่านการ้สินับสินุนโคร้งการ้ 
งานวิจัำยอย่างต่อเน่�อง นอกจำากน่�เพ่�อกร้ะจำาย 
โอกาสิในการ้เข้าถึึงการ้ศึกษาสิำาหรั้บผู้เร่้ยน 
ในต่างจัำงหวัดั และชุุมี่ชุนต่าง ๆ  จึำงเปิ็ดัการ้เร่้ยน 
การ้สิอนร้ะดัับป็ร้ิญญาตร้่ ในหัวเมี่่องหลัก 
ร้วมี่หน่วยการ้เร้่ยนทั้างไกลจำำานวน 12  แห่ง 
ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ เพ่�ออำานวยความี่สิะดัวกให้ผู้เร่้ยน 
ไดั้ศึกษาเล่าเร้่ยนใกล้ภูมิี่ลำาเนาส่ิงมี่อบ 
การ้ศึกษาได้ัอย่างทัั้�วถึึง นอกจำากการ้จัำดัการ้ 
ศึกษาแล้ว ทั้างสิถึาบันฯ ยังดัูแล เอาใจำใสิ่
คุณภาพชุ่วิตของนักศึกษาทั้่�ขาดัแคลนทัุ้น

ทั้ร้ัพย์ด้ัวยการ้จำัดัตั�ง “กองทัุ้นเพ่�อชุ่วิตแห่ง 
การ้เร้่ยนรู้้” (PIM SMART) เมี่่�อป็ี 2555 
ซึื้�งเป็็นไป็ตามี่ร้ะเบ่ยบและกฎีหมี่ายกำาหนดั  
มี่่กร้ร้มี่การ้บร้ิหาร้กองทัุ้นทั้่�แต่งตั�งโดัย 
สิภาสิถึาบันตามี่ร้ะเบ่ยบการ้จัำดัตั�งกองทัุ้น 
โดัยมี่่วัตถุึป็ร้ะสิงค์เพ่�อการ้พัฒนาคนให้มี่่ 
คุณภาพอย่างแทั้้จำร้ิง โดัยเป็็นทัุ้นให้เป็ล่า 
สิำาหร้ับนักศึกษาทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ โดัย 
ไมี่่มี่่ข้อผูกมี่ัดัใดั ๆ เมี่่�อสิำาเร้็จำการ้ศึกษา 
เพ่�อให้นักศึกษาสิามี่าร้ถึรั้กษาสิมี่ดุัลทัั้�ง 
ดั้านวชิุาการ้ การ้ฝึกป็ฏิิบัติงาน ป็ลูกฝัง 
ความี่มี่่จิำตอาสิาร้วมี่ถึึงเร้่ยนรู้้การ้ใชุ้ชุ่วิต 
อย่างมี่่ความี่หมี่ายในแง่มีุ่มี่อ่�น ๆ  ดั้วยความี่ 
สิำาเร็้จำอย่างเป็็นรู้ป็ธิร้ร้มี่ บัณฑิ์ตของพ่ไอเอ็มี่ 
ทั้ั�ง 9 รุ้่น จำำานวนกว่า 12,000 คน จำึงเป็็น 

มี่่ออาชุ่พทั้่�มี่่คุณภาพทัั้�งในด้ัานวิชุาการ้ 
มี่่ทั้ักษะทั้่�ตร้งกับความี่ต้องการ้ของสิถึาน 
ป็ร้ะกอบการ้  และม่ี่ความี่พร้้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  
(Ready to Work)  พร้้อมี่เป็็นสิ่วนหนึ�งการ้
พัฒนาป็ร้ะเทั้ศ ทั้ั�งหมี่ดัน่�เพ่�อสิ่งต่อพลเมี่อ่ง 
ทั้่�ดั่ให้กับชุุมี่ชุน สิังคมี่ ป็ร้ะเทั้ศชุาติต่อไป็  

ผลดําเนินการส่งมอบโอกาส
ทางการ ึกษา

จํานวนทุนการ ึกษา

ระดับอาชีว ึกษา (รายสะสม)
ระดับอุดม ึกษา (รายสะสม)

555

2,422

3,528

1,455

2559

2560

2561

2562

2559

2560

2561

11,745 18,001

45,049

73,567

6,256

25,910 19,139

36,15837,409

2562 107,91151,50556,406

มูลค่าทุนการ ึกษา (ล้านบาทสะสม)
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มีอบโอกิาสุท์างกิารศึักิษัา
บริ้ษัทั้ส่ิงเสิริ้มี่ทุั้นการ้ศึกษาให้กับนักเร่้ยน ร้ะดัับอาชุ่วศึกษา (มัี่ธิยมี่ศึกษาปี็ท่ั้� 4-6 ป็วชุ. และ 
ป็วสิ.) ร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา (ป็ริ้ญญาตร่้ ขึ�นไป็) ต่อเน่�องเป็็นปี็ท่ั้� 11 พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ 
จำำากัดั (มี่หาชุน) ลงนามี่ร่้วมี่กับ 7 มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิ อาทิั้ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิจัำนทั้ร้เกษมี่ 
มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิเชุ่ยงใหมี่่ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิธินบุร้่ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิบุร้่ร้ัมี่ย์ 
มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิร้ำาไพพร้ร้ณ่ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิสิงขลา และมี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิ 
อุบลร้าชุธิาน่ เพ่�อร้่วมี่กันผลิตบัณฑ์ิตให้ตร้งกับความี่ต้องการ้ของภาคธิุร้กิจำ ผ่านการ้เร้่ยนรู้้ 
ควบคู่กับการ้ป็ฏิิบัติงานจำร้ิง พร้้อมี่ทั้ั�งมี่อบทัุ้นการ้ศึกษาตลอดัหลักสิูตร้ โดัยโคร้งการ้น่� 
ถึ่อเป็็นหนึ�งในนโยบายสิ่งเสิร้ิมี่การ้ศึกษาพัฒนาเยาวชุนของบร้ิษัทั้ และเป็็นไป็ตามี่ป็ณิธิาน 
“ร่้วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งปั็นโอกาสิให้ทุั้กคน ” 

คุัณก่ิอศัักิดิิ์� ไชยรัศัมีีศัักิดิิ์� ประธิานกิรรมีกิารบริหาร บริษััท์ ซีพี ออลล์ จีำากัิดิ์ (มีหาชน) 
เป็นประธิานมีอบทุ์นกิารศึักิษัาให้กัิบ เด็ิ์กิหญิงกิชนันท์์ กุิลสุุวรรณ หร้อน้อง
“เซเว่น” ต่อเน้�องเป็นปีที์� 11 

เพ่�อสิร้้างโอกาสิทั้างการ้ศึกษาให้กับเยาวชุนและสิามี่าร้ถึเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้ขับเคล่�อน 
องค์กร้ สัิงคมี่ และเศร้ษฐกิจำของป็ร้ะเทั้ศ นอกจำากน่� บริ้ษัทั้ยังส่ิงมี่อบทั้างเล่อกท่ั้�หลากหลาย 
ยิ�งขึ�นผ่านการ้มี่อบทัุ้นการ้ศึกษาเพ่�อศึกษาต่อในร้ะดัับป็ร้ิญญาโทั้ และโอกาสิในการ้ทั้ำางาน 
ร้่วมี่กับบร้ิษัทั้ ร้วมี่ถึึงโอกาสิในการ้เป็็นเจำ้าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ภายใต้ความี่เชุ่�อมี่ั�นใน 
ศักยภาพของนักเร่้ยน และนักศึกษาในกลุ่มี่ของสิถึาบันปั็ญญาภิวัฒน์ บริ้ษัทั้จึำงม่ี่นโยบายรั้บ 
ผู้ท่ั้�สิำาเร็้จำการ้ศึกษาในร้ะดัับอาชุ่วศึกษา สิามี่าร้ถึเข้าทั้ำางานในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ในร้ะดัับ 
ตำาแหน่งผู้ชุ่วยผู้จัำดัการ้ได้ัทัั้นท่ั้ ร้ะดัับอุดัมี่ศึกษาสิามี่าร้ถึเข้าทั้ำางานในตำาแหน่งผู้จัำดัการ้ร้้าน 
ได้ัทัั้นท่ั้ นอกจำากน่�ยังได้ัรั้บสิิทั้ธิิพิเศษในการ้เข้าร่้วมี่เป็็นเจ้ำาของร้้านสิาขา (Store Business 
Partner: SBP) ทัั้�งน่� ในปี็ 2562 ม่ี่จำำานวนนักเร่้ยนและบัณฑิ์ตท่ั้�ร่้วมี่งานกับบริ้ษัทั้ จำำานวน 
1,960 คน

โดิ์ยในปี 2562 
บริษััท์ได้ิ์มีอบทุ์นกิารศึักิษัาทั์�งสิุ�น

34,344 ทุ์น
คิัดิ์เป็นมูีลค่ัากิว่า 

1,105 ล้านบาท์ 

ซึ�งคัรอบคัลุมีระดัิ์บอาชีวศึักิษัา 
และอุดิ์มีศึักิษัา

รู้้�สึกดีใจั และข้อบคุณ์ 
 ซีีพีี ออลล์ ที�สนับสนุน 
ทุนก�รู้ศึกษั�น�องเซีเว่น 

ม�อย่่�งต่อเนื�อง

“ “ 

ผลดําเนินการส่งมอบโอกาส
ทางการ ึกษา

จํานวนทุนการ ึกษา

ระดับอาชีว ึกษา (รายสะสม)
ระดับอุดม ึกษา (รายสะสม)

555

2,422

3,528

1,455

2559

2560

2561

2562

2559

2560

2561

11,745 18,001

45,049

73,567

6,256

25,910 19,139

36,15837,409

2562 107,91151,50556,406

มูลค่าทุนการ ึกษา (ล้านบาทสะสม)
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โคัรงกิารสุ่งเสุริมีและพัฒนาทั์กิษัะ 
ด้ิ์านกิารประกิอบอาชีพ ภายใต้โคัรงกิารค้ันคันดีิ์สูุ่สัุงคัมี
เป็็นความี่ร่้วมี่ม่ี่อร้ะหว่างวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ปั็ญญาภิวัฒน์ กับกร้มี่พินิจำ 
และคุ้มี่คร้องเดั็ก และเยาวชุน ร้่วมี่สิ่งเสิร้ิมี่ให้เดั็กและเยาวชุนไดั้ร้ับ
ทั้ร้าบข้อมีู่ลข่าวสิาร้โลกอาชุ่พและความี่ต้องการ้ของตลาดัแร้งงาน 
แนวทั้างการ้เข้าสิู่อาชุ่พ ทั้ั�งในป็ัจำจำุบันและอนาคต ตลอดัจำนการ้ 
เตร่้ยมี่ตัวในการ้หางานทั้ำาและการ้หาอาชุ่พเสิริ้มี่ เพ่�อให้เด็ัก เยาวชุน 
และผู้ป็กคร้องสิามี่าร้ถึวางแผนการ้ดัำาเนินชุ่วิตต่อไป็ไดั้  โดัยการ้จำัดั 
แนะแนวอาชุ่พ การ้ให้คำาป็ร้ึกษาดั้านอาชุ่พต่าง ๆ และการ้ทั้ดัสิอบ 
ความี่พร้้อมี่ทั้างอาชุ่พให้เดั็ก และเยาวชุน ในพ่�นทั้่�ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ร้วมี่ 35 หน่วยงาน  เพ่�อสิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้เป็็นแนวทั้าง 
ในการ้เล่อกป็ร้ะกอบอาชุ่พไดั้อย่างถึูกต้อง นอกจำากน่� วิทั้ยาลัย 
เทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์  ยังไดั้ร้่วมี่กับ สิถึานพินิจำ และคุ้มี่คร้องเดั็ก 
และเยาวชุน กร้ะทั้ร้วงยุติธิร้ร้มี่ จัำงหวัดันคร้ร้าชุส่ิมี่า และสิถึาบันกาแฟ่  
(All Coffee Academy : A-CA) จำัดัการ้อบร้มี่วิชุาชุ่พการ้ทั้ำากาแฟ่  
ให้กับเยาวชุน และเจำ้าหน้าทั้่�ของสิถึานพินิจำและคุ้มี่คร้องเดั็กและ 
เยาวชุน จำำานวนสิะสิมี่ (ป็ี 2561-2562) 283 คน ซื้ึ�งการ้ทั้ำากาแฟ่ 
เป็็นอ่กหนึ�งวิชุาชุ่พท่ั้�เด็ักและเยาวชุนสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ะกอบอาชุ่พได้ั 
พร้้อมี่สิ่งมี่อบโอกาสิทั้างการ้ศึกษาร้่วมี่สินับสินุนทัุ้นการ้ศึกษา 
ตั�งแต่ร้ะดัับอาชุ่วศึกษา ถึึงร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา (ป็ร้ิญญาตร้่) ซื้ึ�งจำะไดั้ร้ับ 
ความี่รู้้ ทัั้�งภาคทั้ฤษฎ่ีและภาคป็ฏิิบัติ  ฝึกงานในสิถึานป็ร้ะกอบการ้จำริ้ง 
ขณะฝึกป็ฏิิบัติงานยังมี่่ร้ายไดั้เป็็นค่าคร้องชุ่พของตัวเอง เมี่่�อจำบ 
การ้ศึกษาแล้วสิามี่าร้ถึม่ี่งานทั้ำา ม่ี่ร้ายได้ัสิร้้างอาชุ่พท่ั้�มัี่�นคงให้กับตนเอง 
โดัยเฉพาะอย่างยิ�งการ้เป็็นคนด่ัของคร้อบครั้ว  ชุุมี่ชุนและป็ร้ะเทั้ศชุาติ 
เป็็นการ้สิร้้างให้เดั็กและเยาวชุนเป็็นคนดั่สิู่สิังคมี่ไดั้อย่างแทั้้จำร้ิง 

โคัรงกิารเพิ�มีทั์กิษัะด้ิ์านอาชีพแก่ินักิเรียนคัรอบคัรัวยากิจีน
ที์�ไม่ีได้ิ์เรียนต่อหลังจีบกิารศึักิษัา ภาคับังคัับ 
วิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภวิัฒน์ (PAT) ร้่วมี่กับสิำานักงานผู้ตร้วจำการ้ 
แผ่นดัิน ป็ร้ะสิานความี่ร้่วมี่มี่่อ หาร้่อแนวทั้างสิร้้างโอกาสิทั้างการ้ 
ศึกษา สินับสินุนโคร้งการ้ “เพิ�มี่ทัั้กษะด้ัานอาชุ่พแก่นักเร่้ยนคร้อบครั้ว 
ยากจำนทั้่�ไมี่่ไดั้เร้่ยนต่อหลังจำบการ้ศึกษาภาคบังคับ” โดัยมี่่เป็้าหมี่าย 
เพ่�อให้นักเร้่ยนทั้่�ดั้อยโอกาสิ และไมี่่ไดั้เร้่ยนต่อหลังจำบการ้ศึกษา 
ภาคบังคับ ท่ั้�ม่ี่กว่าปี็ละ 80,000 - 100,000 คนทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ ได้ัม่ี่ 
โอกาสิในการ้ศึกษาต่อ มี่่ทั้ักษะดั้านอาชุ่พในฐานะ “แร้งงานมี่่ฝีมี่่อ”  
อันจำะทั้ำาให้มี่่ร้ายไดั้ ค่าจำ้างทั้่�สิูงขึ�น มี่่ความี่มี่ั�นคงทั้างอาชุ่พ สิามี่าร้ถึ 
เล่�ยงตนเองและคร้อบคร้ัวให้มี่่คุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ขึ�น ชุ่วยลดัความี่ 
เหล่�อมี่ลำ�าในสิังคมี่ 

ความโปร่งใสของข้อมูลส าน ึกษา

1  ยุทธ าสตร์
ยกระดับการจัดการ การ ึกษาไทย

กลไกการตลาด และการมีส่วนร่วมของชุมชน

การเข้า ึงโครงสร้างพ้ืน านดิจิทัล
ของส าน ึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้เดกนักเรียนเป็น ูนย์กลาง

การพั นาผู้บริหารส าน ึกษา และครูผู้สอน

การยกระดับความรู้ความสามาร
ด้าน าษาอังก ษ

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะให้นักเรียน

ูนย์กลาง ึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ในระดับ ูมิ าค

การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์
และการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญ
ท้ังใน และต่างประเท

A
B C

การพั นา และส่งเสริมผู้นํารุ่นใหม่
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โคัรงกิารสุานอนาคัตกิารศึักิษัา CONNEXT ED  ปี 2562 
ภายใต้โคร้งการ้ “สิานอนาคตการ้ศึกษา CONNEXT ED” บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
1 ใน 12 องค์กร้เอกชุน ในฐานะผู้ร่้วมี่ก่อตั�งโคร้งการ้สิานพลังป็ร้ะชุารั้ฐ ด้ัานการ้ศึกษาพ่�นฐาน 
และการ้พัฒนาผู้นำา (E5) และโคร้งการ้ผู้นำาเพ่�อการ้พัฒนาการ้ศึกษาท่ั้�ยั�งย่น หร่้อท่ั้�รู้้จัำกกันด่ั 
ในนามี่โคร้งการ้สิานอนาคตการ้ศึกษา CONNEXT ED  ในปั็จำจุำบัน ยังคงเดิันหน้ามุ่ี่งมัี่�นยกร้ะดัับ 
คุณภาพการ้ศึกษาไทั้ยอย่างต่อเน่�องนับแต่ปี็ 2559 จำนถึึงปั็จำจุำบันเป็็นเวลากว่า 3 ปี็ กว่า 339 
โร้งเร่้ยน และกำาลังก้าวเข้าสู่ิการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ในร้ะยะท่ั้� 3 ป็ร้ะจำำาปี็การ้ศึกษา 2563  นอกจำาก 
การ้อนุมัี่ติงบป็ร้ะมี่าณเพ่�อสินับสินุนการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ เพ่�อป็รั้บป็รุ้ง พัฒนา และแก้ไข 
ป็ัญหาของโร้งเร้่ยนโดัยเน้นความี่สิอดัคล้องตามี่บร้ิบทั้และสิภาพแวดัล้อมี่ทั้่�แตกต่างกันใน 
แต่ละภูมี่ิภาคพ่�นทั้่�เป็็นมีู่ลค่าร้วมี่กว่า 47 ล้านบาทั้แล้ว ยังคงเดัินหน้าเตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ 
สินับสินุนโร้งเร่้ยนต่าง ๆ  เพิ�มี่เติมี่ด้ัวยการ้ร่้วมี่จัำดัเวิร์้คชุ้อป็เพ่�อเตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่ให้กับ School 
Partner หร่้อ SP จิำตอาสิา จำากทุั้กหน่วยงานในกลุ่มี่บริ้ษัทั้ ร้วมี่กว่า 151 คน ก่อนลงพ่�นท่ั้� 
เพ่�อตร้วจำเย่�ยมี่ ติดัตามี่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ  ท่ั้�ได้ัรั้บอนุมัี่ติงบป็ร้ะมี่าณไป็ โดัยวางแผนและ 
ทั้ำางานร่้วมี่กันอย่างใกล้ชิุดักับผู้อำานวยการ้ ครู้ นักเร่้ยนในการ้เสินอโคร้งการ้พัฒนาโร้งเร่้ยนใน 
เฟ่สิใหม่ี่ท่ั้�จำะมี่าถึึงอ่กกว่า 120 โร้งเร่้ยน

ในปี 2562 มีก�รู้พัีฒน�
โรู้งเรีู้ย่นแล�วทั�งหมด

273 แห่ง 

คิดเป็นรู้�อย่ละ

87 
ข้องจัำ�นวนโรู้งเรีู้ย่นที�ตั�งเป้�หม�ย่ 
ไว�ทั�งหมด 313 แห่งครู้อบคลุมเย่�วชน 
จัำ�นวน 43,000 คน

ความโปร่งใสของข้อมูลส าน ึกษา

1  ยุทธ าสตร์
ยกระดับการจัดการ การ ึกษาไทย

กลไกการตลาด และการมีส่วนร่วมของชุมชน

การเข้า ึงโครงสร้างพ้ืน านดิจิทัล
ของส าน ึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้เดกนักเรียนเป็น ูนย์กลาง

การพั นาผู้บริหารส าน ึกษา และครูผู้สอน

การยกระดับความรู้ความสามาร
ด้าน าษาอังก ษ

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะให้นักเรียน

ูนย์กลาง ึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ในระดับ ูมิ าค

การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์
และการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญ
ท้ังใน และต่างประเท

A
B C

การพั นา และส่งเสริมผู้นํารุ่นใหม่
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โคัรงกิารพัฒนาอบรมีบุคัลากิรคัรู ด้ิ์านสุะเต็มีศึักิษัา (STEM Education) 
เพ่�อยกร้ะดัับคุณภาพการ้ศึกษาของป็ร้ะเทั้ศอย่างต่อเน่�อง ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ร้่วมี่กับสิำานักงานคณะกร้ร้มี่การ้การ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน (สิพฐ.), 
โร้งเร่้ยนวัดัค่ร่้วิหาร้ (สิมี่เด็ัจำพร้ะวันรั้ต อุป็ถัึมี่ป์็), โร้งเร่้ยนวัดัหนองเสิม็ี่ดั (อร้ร้ถึพร้สิงเคร้าะห์) และโร้งเร่้ยนวัดัไทั้ร้ทั้อง นำาร่้องจัำดัอบร้มี่บุคลากร้ 
ครู้ด้ัานสิะเต็มี่ศึกษา (STEM Education)”  ให้กับบุคลากร้ครู้กว่า 50 คน  เพ่�อเตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่บุคลากร้ครู้ให้สิามี่าร้ถึบูร้ณาการ้ป็รั้บแผนการ้ 
เร่้ยนการ้สิอนเชิุงรุ้ก (Active Learning) เพิ�มี่โอกาสิสิร้้างการ้เร่้ยนรู้้ให้นักเร่้ยนอย่างร้อบด้ัาน ผ่านกร้ะบวนการ้คิดัเพ่�อพัฒนาความี่รู้้และทัั้กษะ 
ต่าง ๆ อย่างเต็มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ  ฝึกแก้ปั็ญหาโดัยเชุ่�อมี่โยงองค์ความี่รู้้วิชุาการ้ของศาสิตร์้ทัั้�ง 4 ป็ร้ะกอบด้ัวย 

โคัรงกิาร Business for Young
บร้ิษัทั้ให้ความี่สิำาคัญต่อการ้แนะแนวอาชุ่พภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ของวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดัยมี่่วัตถึุป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิร้้าง 
ความี่เข้าใจำ ป็รั้บทัั้ศนคติท่ั้�ด่ัของเยาวชุนในการ้ศึกษาด้ัานสิายอาชุ่พ ส่ิงเสิริ้มี่ให้นักเร่้ยนได้ัม่ี่องค์ความี่รู้้ และทัั้กษะการ้ทั้ำางานด้ัานสิายอาชุ่พ  
ทั้างด้ัานธุิร้กิจำค้าป็ล่กร้้านสิะดัวกซ่ื้�อ โดัยยังคงดัำาเนินโคร้งการ้ต่อเน่�องร่้วมี่กับสิถึานศึกษา 93 แห่ง ต่อเน่�องจำากปี็ 2560 โดัยในปี็ 2562 ยังม่ี่ 
การ้จัำดักิจำกร้ร้มี่แนะนำากร้ะบวนการ้ต่าง ๆ ในธุิร้กิจำค้าป็ล่ก โดัยป็รั้บรู้ป็แบบเน่�อหาการ้เร่้ยนให้ม่ี่ความี่หลากหลาย 3 รู้ป็แบบ ได้ัแก่

เน้�อหาสุำาหรับกิารเรียนแบบ 2 วัน 
ซึ�งเป้ดิ์โอกิาสุให้เข้็าศึักิษัาดูิ์งาน
ที์�ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

เน้�อหาสุำาหรับ
กิารเรียน
แบบ 1 วัน 

เน้�อหากิารอบรมีแบบคัรึ�งวัน เพ้�อช่วย 
สุ่งเสุริมีและสุร้างคัวามีเข้็าใจีให้กัิบเยาวชน 
ในกิารเล้อกิเรียนและเข้็าท์ำางานใน 
สุายอาชีพ ท์างด้ิ์านธุิรกิิจีค้ัาปลีกิ 

1 2 3

โรงเรียน

93 แห่ง

เยาวชน

5,073 ราย

ครู

363 ราย

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ
ในปี 256 -2562ทําอะไรท่ีฝึกงานของเรา

O  โอ้โหง่ายจัง1
คอร์ส

มารู้จักสินค้า และบริการต่าง 
ของร้านเ เว่นอีเล เว่นกันเ อะ2

คอร์ส

สนุกสนานกับงาน lu  Sell3
คอร์ส

บริการอ่ิมสะดวก
กับเ เว่นอีเล เว่น4

คอร์ส

01
ความรู้ทาง

วิทยา าสตร์

03
ความรู้ทาง

วิ วกรรม าสตร์

02
ความรู้ทาง

คณิต าสตร์

+ =%

04
ความรู้ทาง
เทคโนโลยี

รก ก ร รก

รก
ณ

ก

รก ี
ร
ี

หลักสูตร
ช่าง ่อมบํารุง
อากา ยาน

หลักสูตร
การจัดการ
สนามบิน
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ให้สิามี่าร้ถึตอบสินองความี่ต้องการ้ของอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน 4 กลุ่มี่ธุิร้กิจำ ค่อ ธุิร้กิจำสิายการ้บิน (Airline) ธุิร้กิจำสินามี่บิน (Airport) ธุิร้กิจำขนส่ิง 
สิินค้าและพัสิดุัภัณฑ์์ทั้างอากาศ (Cargo and Air Freight) และธุิร้กิจำท่ั้�ได้ัสัิมี่ป็ทั้านร้้านค้าและพ่�นท่ั้�เชุ่า พร้้อมี่กันน่� โคร้งการ้พัฒนาบุคลากร้ 
สิำาหรั้บอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน ภายใต้การ้ดัำาเนินงานของบริ้ษัทั้ ปั็ญญธิาร้า จำำากัดั ซึื้�งเป็็นบริ้ษัทั้ย่อยในกลุ่มี่บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
ได้ัรั้บการ้จำดัทั้ะเบ่ยนเป็็นศูนย์สิอบ EASA Part 66 อย่างเป็็นทั้างการ้จำากบริ้ษัทั้ แอโร้บินดุ้ัง ซึื้�งเป็็นบริ้ษัทั้ท่ั้�ได้ัรั้บใบอนุญาต (License) จำาก 
องค์กร้ความี่ป็ลอดัภัยด้ัานการ้บินแห่งสิหภาพยุโร้ป็ (European Aviation Safety Agency : EASA) 

สิถึาบันการ้จำัดัการ้ป็ัญญาภิวัฒน์ (พ่ไอเอ็มี่) ร้่วมี่กับเทั้ศบาล 
นคร้ป็ากเกร้็ดั จำัดัโคร้งการ้แคมี่ป็์พัฒนาเยาวชุน โดัยมี่่วัตถึุป็ร้ะสิงค์ 
เพ่�อให้เด็ักได้ัเร่้ยนรู้้อย่างต่อเน่�อง พัฒนาสู่ิการ้เป็็นเยาวชุนท่ั้�ม่ี่ความี่
สิามี่าร้ถึและม่ี่คุณภาพ เปิ็ดัป็ร้ะสิบการ้ณ์นอกห้องเร่้ยน  ร้วมี่ถึึงป็ลูกฝัง 
และสิร้้างแร้งบันดัาลใจำ ให้มี่่สิำานึกร้ัก บ้านเกิดั พร้้อมี่ทั้ั�งพัฒนาตนเอง  
รู้้จำักคุณค่าเพ่�อการ้ต่อยอดั สิร้้างป็ร้ะโยชุน์ให้กับชุุมี่ชุนของตนเอง 
ให้ก้าวทั้ันการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของโลกยุคใหมี่่ทั้่�หมีุ่นดั้วยเทั้คโนโลย่และ 
นวัตกร้ร้มี่ทั้่�เกิดัขึ�นใหมี่่อยู่เสิมี่อ  โดัยไดั้ดัำาเนินการ้ต่อเน่�องเป็็นป็ีทั้่� 2 
ในปี็ 2562  ได้ัดัำาเนินการ้จัำดักิจำกร้ร้มี่พัฒนาทัั้กษะ ความี่รู้้ ความี่สิามี่าร้ถึ
พร้้อมี่ทั้ั�งให้คำาแนะนำาดั้านการ้ศึกษาต่อในร้ะดัับป็ร้ิญญาตร้่  ให้เดั็ก 

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ร่้วมี่กับ บริ้ษัทั้ แอโร้บินดุ้ัง (AERO 
Bildung) ป็ร้ะเทั้ศเยอร้มี่น่ ลงนามี่บันทั้ึกข้อตกลงความี่ร้่วมี่มี่่อ  
“โคร้งการ้พัฒนาบุคลากร้สิำาหร้ับอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน” จำัดัตั�งศูนย์ 
สิอบภาคทั้ฤษฎี่ชุ่างซื้่อมี่บำารุ้งอากาศยาน พร้้อมี่จำัดัอบร้มี่หลักสิูตร้ 
ร้ะยะสิั�นตามี่มี่าตร้ฐาน EASA Part 66 เพ่�อยกร้ะดัับองค์ความี่รู้ ้
ครู้อาจำาร้ย์ ของสิถึานศึกษาทั้่�เป็ิดัหลักสิูตร้ชุ่างซื้่อมี่อากาศยาน 
ร้วมี่ทั้ั�งเป็ิดัอบร้มี่หลักสิูตร้ร้ะยะสิั�น พัฒนาบุคลากร้บร้ิการ้ภาคพ่�น 
และเตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่นักศึกษาจำบใหมี่่เพ่ �อก ้าวเข ้าสิ ู ่อาชุ่พ 
อุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน เพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึคนไทั้ยในอาชุ่พอุตสิาหกร้ร้มี่ 
การ้บินให้เทั้่ยบเทั้่ามี่าตร้ฐานร้ะดัับโลก นอกจำากน่� ยังถึ่อเป็็นการ้ 

โคัรงกิารพัฒนาบุคัลากิรสุำาหรับอุตสุาหกิรรมีกิารบิน ศูันย์สุอบมีาตรฐานเอียซ่า (EASA)

โคัรงกิารแคัมีป์พัฒนาเยาวชน 

แสิดังเจำตนาร้มี่ณ์สินับสินุนนโยบายยุทั้ธิศาสิตร้์ชุาติ 20 ป็ี และ 
ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย 4.0 อ่กทัั้�งให้ความี่ร่้วมี่ม่ี่อในการ้พัฒนาบุคลากร้ในเขต 
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR: 
EEC) อย่างเป็็นรู้ป็ธิร้ร้มี่ และสิามี่าร้ถึเชุ่�อมี่โยงการ้อบร้มี่ร้ะยะสิั�น 
เข้ากับการ้จำัดัการ้ศึกษาแบบการ้เร้่ยนรู้ ้ควบคู ่ก ับการ้ทั้ำางาน 
(Work-Based Learning) ของสิถึาบันการ้จำัดัการ้ป็ัญญาภิวัฒน์ 2 
หลักสิูตร้ ทั้่�คร้อบคลุมี่ 5 หลักสิูตร้การ้ป็ฏิิบัติงานในหน้าทั้่�บร้ิการ้ 
ผู้โดัยสิาร้ (Passenger Service) บริ้การ้ท่ั้�ลานจำอดั (Ramp Service) 
และบร้ิการ้ขนสิ่งสิินค้า (Cargo Service)

และเยาวชุนในเทั้ศบาลนคร้ป็ากเกร็้ดั จัำดับูธิกิจำกร้ร้มี่กว่า 7 ฐาน อาทิั้ 
ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่ยานยนต์สิมี่ัยใหมี่่และอุตสิาหกร้ร้มี่หุ ่นยนต์      
ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่อิเล็กทั้ร้อนิกสิ์อัจำฉร้ิยะ และอุตสิาหกร้ร้มี่ดัิจำิทั้ัล 
ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่การ้ทั้่องเทั้่�ยวกลุ่มี่ร้ายไดั้ดั่ และการ้ทั้่องเทั้่�ยว 
เชิุงสุิขภาพ และอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บินและโลจิำสิติกส์ิ ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่ 
การ้เกษตร้และเทั้คโนโลย่ชุ่วภาพอุตสิาหกร้ร้มี่การ้แป็ร้รู้ป็อาหาร้ 
ฐานการ้ศึกษา 4.0 ฐานพลเมี่่องคุณภาพร้ักสิิ�งแวดัล้อมี่ และฐาน 
เทั้ศบาลนคร้ป็ากเกร็้ดั ก่อให้เกิดัการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่และป็ร้ะโยชุน์แก่ชุุมี่ชุน 
สิังคมี่อย่างยั�งย่นไป็พร้้อมี่กัน หร้่อทั้่�เร้่ยกว่า University Shared 
Value  มี่่เดั็ก และเยาวชุนเข้าร้่วมี่โคร้งการ้สิะสิมี่ร้วมี่ 884 ร้าย 

โรงเรียน

93 แห่ง

เยาวชน

5,073 ราย

ครู

363 ราย

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ
ในปี 256 -2562ทําอะไรท่ีฝึกงานของเรา

O  โอ้โหง่ายจัง1
คอร์ส

มารู้จักสินค้า และบริการต่าง 
ของร้านเ เว่นอีเล เว่นกันเ อะ2

คอร์ส

สนุกสนานกับงาน lu  Sell3
คอร์ส

บริการอ่ิมสะดวก
กับเ เว่นอีเล เว่น4

คอร์ส

01
ความรู้ทาง

วิทยา าสตร์

03
ความรู้ทาง

วิ วกรรม าสตร์

02
ความรู้ทาง

คณิต าสตร์

+ =%

04
ความรู้ทาง
เทคโนโลยี

รก ก ร รก

รก
ณ

ก

รก ี
ร
ี

หลักสูตร
ช่าง ่อมบํารุง
อากา ยาน

หลักสูตร
การจัดการ
สนามบิน
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เกิษัตรกิร หร้อ ผู้ประกิอบกิารรายย่อย 
รวมีถึงกิลุ่มีเปราะบาง จีำานวน 

ราย ได้ิ์รับกิารสุ่งเสุริมีอาชีพ 
และรายได้ิ์ ภายในปี 2563 10,000

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

แบ่งปันโอก�ส 
สรู้รู้สรู้��งคุณ์ค่�สังคม 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG2 ข็จัีดิ์คัวามีหิวโหย 
 2.3 เพิื่�มผู้ลิุ่ต่ภิาพื่ทาง 
  การเกษต่รแลุ่ะรายได้ของ 
  ผู้่้ผู้ลิุ่ต่อาหารรายเล็ุ่ก  
  โดยเฉพื่าะผู้่้หญิง  
  คนพืื่�นเมือง เกษต่รกรรม 
  ในครัวเรือน คนเลีุ่�ยง 
  ปศุสัต่ว์ ช้าวประมง

 2.4 ส่งเสริมกระบวนการผู้ลิุ่ต่ 
  อาหารอย่างยั�งยืนแลุ่ะการ 
  ด่าเนินการทางการเกษต่ร 
  ที�มีความยึดหยุ่นในการเพิื่�ม 
  ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ต่แลุ่ะการผู้ลิุ่ต่ที�ช่้วย 
  รักษาระบบนิเวศ 

SDG1 ข็จัีดิ์คัวามียากิจีน
 1.2 ลุ่ดสัดส่วนช้าย หญิง แลุ่ะ 
  เด็กในทุกช่้วงวัย ที�อย่่ภิายใต้่ 
  ความยากจนในทุกมิติ่ 
  ให้ลุ่ดลุ่งอย่างน้อยครึ�งหนึ�ง

 1.3 ดำาเนินการของระบบคุ้มครอง 
  ทางสังคม ให้ครอบคลุุ่ม 
  ถึังผู้่้ยากจน แลุ่ะผู้่้ที�อย่่ 
  ในสถัานะเปราะบาง

SDG10 ลดิ์คัวามีเหล้�อมีลำ�า 
 10.1 สนับสนุนแลุ่ะรักษาอัต่ราการ 
  เติ่บโต่ของรายได้ของประช้ากร 
  กลุุ่่มรายได้ต่ำ�าที�สุดร้อยลุ่ะ 40 
  ให้มีอัต่ราที�ส่งกว่าค่าเฉลีุ่�ย 
  ของประเทศ

รู้�ย่

รู้�ย่

รู้�ย่

28,039

14,001

1,607

เกษัตรู้กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ส่งเสริู้ม
อ�ชีพีและรู้�ย่ได�

ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่ที�ได�รัู้บ 
ก�รู้ส่งเสริู้มอ�ชีพีและรู้�ย่ได�

กลุ่มเปรู้�ะบ�งที�ได�รัู้บ
ก�รู้ส่งเสริู้มอ�ชีพีและคุณ์ภ�พีชีวิต

ส่งเสริู้มเกษัตรู้กรู้ 

ส่งเสริู้มผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่ 

ส่งเสริู้มกลุ่มเปรู้�ะบ�ง 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=17DuFgxjHqg&t=134s 

2561

2562

เปาหมายปี 256  1

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย
รวม ึงกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี (รายสะสม)

เกษตรกร
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

ผู้ประกอบการรายย่อย
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

กลุ่มเปราะบาง
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

26 66

2

2561

2562

เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

848

1 6

2561

2562

15 2 52561

2562 1 1

กลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

จ้างตามก หมาย
จ้างงานผู้สูงอายุ
สนับสนุนทักษะทางอาชีพ
ให้ผู้พิการ ผู้ปวยจิตเวช
ฝึกอบรมวิชาชีพส านพินิจ
คุ้มครองเดกและเยาวชน

48

1

26

16

ผัก 
ผลไม้
ข้าวโพด
กาแ

2

6

25

6 2
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คัวามีท้์าท์าย

สิัญญาณการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของรู้ป็แบบการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำในป็ัจำจำุบันเกิดัขึ�นอย่างร้วดัเร้็ว 
โดัยม่ี่ความี่คาดัหวังให้รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่มี่ากยิ�งขึ�น ผลการ้สิำาร้วจำใน 
ร้ะดัับสิากลเป็ิดัเผยข้อมีู่ลเก่�ยวกับสิัญญาณ การ้เป็ล่�ยนแป็ลงดัังกล่าวจำากหลากหลาย 
ป็ร้ะเทั้ศทั้ั�วโลก พบว่าการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ขนาดัใหญ่ มี่่ศักยภาพทั้่�สิามี่าร้ถึ 
ชุ่วยแก้ไขปั็ญหาความี่ท้ั้าทั้ายต่าง ๆ ในร้ะดัับโลกได้ั พร้้อมี่ทัั้�งสิามี่าร้ถึเป็็นส่ิวนหนึ�ง 
ทั้่�ชุ่วยขับเคล่�อนความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ในสิังคมี่เมี่่�อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ขนาดัใหญ่นั�น 
ม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ กับความี่สิำาเร็้จำในการ้ป็ร้ะกอบ 
ธิุร้กิจำ นอกจำากน่� องค์กร้ทั้่�มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้สินับสินุนและชุ่วยเหล่อสิังคมี่ ให้มี่่ 
ความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ขึ�นมี่ากกว่าการ้แสิวงหาผลกำาไร้เพ่ยงอย่างเดั่ยว สิามี่าร้ถึทั้ำาให้องค์กร้ 
เหล่านั�นสิร้ร้หาและร้ักษาพนักงานทั้่�มี่่คุณภาพไว้ในองค์กร้ไดั้ อ่กทั้ั�งยังทั้ำาให้ป็ร้ะสิบ 
ความี่สิำาเร็้จำในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำมี่ากขึ�นเม่ี่�อเท่ั้ยบกับคู่แข่งทั้างธุิร้กิจำท่ั้�ไม่ี่ม่ี่ผลการ้ดัำาเนินงาน 
ท่ั้�เก่�ยวข้องกับความี่รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่หร่้อสิิ�งแวดัล้อมี่

โครู้งก�รู้ ซีีพีี ออลล์ 
เชิดช้ช�วน�ผ้�ปล้กข้��ว 
ผ้�ปล้กคว�มเป็นไทย่

 โครู้งก�รู้สนับสนุน
ผักสลัดอินทรีู้ย์่
และผลไม�อินทรีู้ย์่

โครู้งก�รู้ก��วที�พีล�ด 
ส่้โอก�สส�ย่อ�ชีพี

โครู้งก�รู้ผลไม�ต�มฤด้ก�ล

โครู้งก�รู้วันแห่งโอก�สดี
@CP ALL 

 โครู้งก�รู้สรู้��งคน สรู้��งง�น 
ปันโอก�สท�งอ�ชีพี

แม็คโครู้ เคีย่งข้��งเกษัตรู้กรู้
รู่้วมขั้บเคลื�อนเศรู้ษัฐกิจัไทย่

คว�มคืบหน��ปี 2562

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้สรู้��งคุณ์ค่�ให�กับสังคม

2561

2562

เปาหมายปี 256  1

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย
รวม ึงกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี (รายสะสม)

เกษตรกร
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

ผู้ประกอบการรายย่อย
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

กลุ่มเปราะบาง
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

26 66

2

2561

2562

เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

848

1 6

2561

2562

15 2 52561

2562 1 1

กลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

จ้างตามก หมาย
จ้างงานผู้สูงอายุ
สนับสนุนทักษะทางอาชีพ
ให้ผู้พิการ ผู้ปวยจิตเวช
ฝึกอบรมวิชาชีพส านพินิจ
คุ้มครองเดกและเยาวชน

48

1

26

16

ผัก 
ผลไม้
ข้าวโพด
กาแ

2

6

25

6 2
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กิารดิ์ำาเนินงาน

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) สิร้้างความี่ 
ตร้ะหนักภายในองค์กร้มี่าอย่างต่อเน่�องถึึงความี่ทั้้าทั้ายในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ ทั้่�ให้ 
ความี่สิำาคัญสัิงคมี่เสิม่ี่อนเป็็นส่ิวนหนึ�งขององค์กร้ พร้้อมี่ทัั้�งมุ่ี่งสิร้้างคุณค่าทั้างสัิงคมี่และ 
สิิ�งแวดัล้อมี่ผ่านทั้างการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ เพ่�อการ้เติบโตเค่ยงคู่กันไป็ขององค์กร้ สัิงคมี่ และ 
สิิ�งแวดัล้อมี่อย่างยั�งย่น โดัยการ้สิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างคุณค่าทั้างสิังคมี่ผ่านการ้สินับสินุน 
การ้เสิริ้มี่สิร้้างทัั้กษะ   องค์ความี่รู้้   การ้สิร้้างอาชุ่พ  การ้สินับสินุนชุ่องทั้างการ้จัำดัจำำาหน่าย 
และการ้สิร้้างร้ายได้ัให้กับเกษตร้กร้ ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย และกลุ่มี่เป็ร้าะบางทั้างสัิงคมี่ 
เพ่�อแบ่งป็ันโอกาสิและบทั้บาทั้ทั้างสิังคมี่ สิ่งเสิร้ิมี่ความี่เป็็นอยู่ และคุณภาพชุ่วิต 
ท่ั้�ด่ัยิ�งขึ�น โดัยบริ้ษัทั้เล็งเห็นความี่สิำาคัญของกลุ่มี่คนเหล่าน่�อย่างต่อเน่�อง ผ่านการ้สิำาร้วจำ 
มุี่มี่มี่องของผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยท่ั้�ม่ี่อิทั้ธิิพลต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำขององค์กร้ เพ่�อรั้บทั้ร้าบ 
ถึึงทัั้ศนคติ ความี่เข้าใจำต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำเพ่�อสิร้้างคุณค่าแก่สัิงคมี่ ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ 
มีุ่่งดัำาเนินโคร้งการ้ในการ้สิร้้างคุณค่าให้กับสิังคมี่อย่างคร้อบคลุมี่ อาทั้ิ โคร้งการ้  
เสิริ้มี่สิร้้างทัั้กษะองค์ความี่รู้้ให้กับเกษตร้กร้ โคร้งการ้ส่ิงเสิริ้มี่อาชุ่พให้แก่กลุ่มี่เยาวชุน  
ทั้่�มี่่ความี่บกพร้่องทั้างการ้ไดั้ยินและเดั็กพิเศษ และโคร้งการ้เพิ�มี่ชุ่องทั้างในการ้ขยาย 
ธิุร้กิจำให้แก่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย เป็็นต้น ทั้ั�งน่� ยังมี่่โคร้งการ้ป็ล่กย่อยอ่กมี่ากมี่าย 
ร้วมี่ถึึงการ้สินับสินุนผ่านงบป็ร้ะมี่าณ สิิ�งของ กำาลังจำากพนักงานทั้่�มี่่ความี่ตั�งใจำ 
ในการ้เป็็นส่ิวนหนึ�งในการ้สิร้้างคุณค่าทั้างสัิงคมี่ร่้วมี่กับบริ้ษัทั้ 

สุ่งเสุริมีเกิษัตรกิรเพ้�อพัฒนาคุัณภาพชีวิตที์�ดีิ์

บริ้ษัทั้จัำดัโคร้งการ้เสิริ้มี่สิร้้างทัั้กษะ องค์ความี่รู้้แก่เกษตร้กร้ผู้เป็็น 
กลไกสิำาคัญในการ้สิร้้างความี่มี่ั�นคงและยั�งย่นให้กับสิังคมี่ โดัยม่ี่ 
เป็้าหมี่ายเพ่�อเพิ�มี่ความี่เข้มี่แข็งให้กับเกษตร้กร้ ชุุมี่ชุน และสิังคมี่ 
อ่กทัั้�งส่ิงเสิริ้มี่เศร้ษฐกิจำฐานร้ากทั้่�มี่่ความี่มี่ั�นคงให้แก่ชุุมี่ชุน ผ่าน 
ความี่ร่้วมี่ม่ี่อจำาก 2 องค์กร้ ป็ร้ะกอบด้ัวย 

บริษัทั้ด้ำาเนินงานด้้านการส์�งเส์ริมแลืะพัฒนาเกษตรกรมาอยั่�างต�อเนื�อง ผู้�านการเพิ�มทั้ักษะแลืะศักยั่ภาพในการบริห้ารจัด้การทั้ี�ด้ินทั้ำากิน 
ให้้เกิด้ป็ระโยั่ชน์ส์้งส์่ด้ โด้ยั่ม่�งด้ำาเนินโคัรงการทั้ี�ส์ามารถึส์ร้างคั่ณคั�าให้้ทั้ั�งองคั์กร ส์ังคัม แลืะส์ิ�งแวด้ลื้อมไป็พร้อม ๆ กัน นอกจากนี�  
การส์�งเส์ริมเกษตรกรเพื�อพัฒนาคั่ณภาพชีวิตทีั้�ดี้ยัั่งส์ามารถึส์ร้างคัวามเข้้มแข็้งให้้กับคัรอบคัรัว ช่มชน แลืะส์ังคัมให้้มีคัวามมั�นคังมาก 
ยั่ิ�งข้่�นภายั่ใต้โคัรงการส์�งเส์ริมเกษตรกรต�าง ๆ ด้ังนี� 

โคัรงกิาร ซีพี ออลล์ เชิดิ์ชูชาวนาผู้ปลูกิข้็าว ผู้ปลูกิคัวามีเป็นไท์ย

เกษตรกร

กลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการ
รายย่อย

โอกาส

1
เพ่ิมช่องทาง
กระจายสินค้า
ผ่านร้าน
เ เว่นอิเล เว่น

2
ส่งเสริมการ
เพาะปลูกท่ีมี
มาตร าน และ
สามาร ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

ให้ความรู้เร่ือง
การออกแบบ
บรรจุ ัณ ์ท่ีช่วย
ยืดอายุการเกบรักษา เกิดการจ้างงานในชุมชน

มากย่ิงข้ึน โดยครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

12 6  ไร่

กล้วยท่ีไม่ได้มาตร าน
ตามกําหนด นําเข้าสู่
กระบวนการแปรรูป

5
ทําส่ือการสอน
เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกร
ในการปลูกกล้วย
หอมทอง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

ลดลง
1 22  ราย

ร้อยละ 32
จากปี 2561

เสริมสร้างทักษะ
องค์ความรู้แก่เกษตรกร

1 2 ราย
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2

โรงเรียั่นชาวนาพ่ทั้ธุเศรษฐศาส์ตร์ ไร�เชิญตะวัน จังห้วัด้เชียั่งรายั่ 

โร้งเร้่ยนชุาวนาพุทั้ธิเศร้ษฐศาสิตร้์ ไร้่เชุิญตะวัน จำังหวัดัเชุ่ยงร้าย ภายใต้การ้ดูัแลของ พร้ะมี่หาวุฒิชัุย 
วชุิร้เมี่ธิ่ ทั้่�ให้ความี่สิำาคัญกับการ้ทั้ำาเกษตร้กร้ร้มี่ในรู้ป็แบบเกษตร้อินทั้ร้่ย์ สิร้้างชุาวนามี่่ออาชุ่พและ 
ม่ี่คุณธิร้ร้มี่ ผ่านการ้สินับสินุนกิจำกร้ร้มี่และแหล่งเร่้ยนรู้้เพ่�อชุุมี่ชุนในสัิงคมี่ พร้้อมี่ทัั้�งเสิริ้มี่สิร้้างและพัฒนา 
ทัั้กษะองค์ความี่รู้้ให้กับชุาวนา ซึื้�งคร้อบคลุมี่เน่�อหาด้ัานการ้ตลาดั การ้ส่ิ�อสิาร้ การ้แป็ร้รู้ป็ และการ้บริ้หาร้ 
ผลิตผลทั้างการ้เกษตร้อย่างป็ลอดัภัย พร้้อมี่กันน่� เกษตร้กร้ยังสิามี่าร้ถึม่ี่ผลผลิตท่ั้�ม่ี่คุณภาพ เป็็นมิี่ตร้ 
ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ และสิร้้างร้ายได้ัท่ั้�ยั�งย่นในคร้อบครั้วได้ั  ในปี็ 2562  ม่ี่เกษตร้กร้เข้าร่้วมี่ทัั้�งหมี่ดั 120 ร้าย

ส์มาคัมไทั้บ้าน จังห้วัด้มห้าส์ารคัาม

สิมี่าคมี่ไทั้บ้าน จัำงหวัดัมี่หาสิาร้คามี่ ยกร้ะดัับความี่รู้้และเสิริ้มี่สิร้้างศักยภาพเกษตร้กร้ไทั้ย ผ่านการ้ 
จัำดัอบร้มี่ให้ความี่รู้้ด้ัานการ้ผลิตและเพิ�มี่มูี่ลค่าเกษตร้อินทั้ร่้ย์ การ้บริ้หาร้จัำดัการ้ทั้รั้พยากร้ด้ัานการ้ตลาดั 
การ้สิร้้างแบร้นด์ั และแนวทั้างสู่ิการ้เป็็นผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้างสัิงคมี่อย่างยั�งย่น นอกจำากน่� ยังส่ิงเสิริ้มี่ชุุมี่ชุน 
ต้นแบบเพ่�อการ้พัฒนาท่ั้�ยั�งย่น โดัยม่ี่ชุาวนาเป็็นศูนย์กลางและส่ิงเสิริ้มี่เคร่้อข่ายชุาวนาอ่�น ๆ ในจัำงหวัดั 
เพ่�อให้สัิงคมี่ม่ี่ความี่รู้้และเห็นคุณค่าของการ้ผลิตและความี่หลากหลายของข้าวไทั้ย ในปี็ 2562 ม่ี่เกษตร้กร้ 
เข้าร่้วมี่  ทัั้�งหมี่ดั 52 ร้าย

1

2

โคัรงกิารกิล้วยหอมีท์อง
โคร้งการ้กล้วยหอมี่ทั้อง โคร้งการ้สินับสินุนสิินค้าจำากผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย ซึื้�งบริ้ษัทั้มุ่ี่งสินับสินุนเกษตร้กร้ป็ลูกกล้วยหอมี่ทั้องอย่างต่อเน่�อง 
มี่าตั�งแต่ปี็ 2555  ผ่านแนวทั้างการ้จัำดัการ้ ดัังน่�

โคร้งการ้กล้วยหอมี่ทั้องป็ร้ะสิบความี่สิำาเร้็จำตามี่แนวทั้างและเป็้าหมี่ายทั้่�บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ พร้้อมี่กันน่�ยังทั้ำาการ้ต่อยอดัไป็ยังกล้วยชุนิดัอ่�น ๆ   
อาทิั้ กล้วยนำ�าว้า และกล้วยเล็บม่ี่อนาง ซึื้�งสิามี่าร้ถึทั้ำาให้ร้ายได้ัของเกษตร้กร้และผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยเพิ�มี่ขึ�น พร้้อมี่ทัั้�งเกิดัการ้จ้ำางงาน 
ในชุุมี่ชุนมี่ากยิ�งขึ�น โดัยคร้อบคลุมี่พ่�นท่ั้�การ้เกษตร้ทัั้�งหมี่ดั 12,860 ไร่้

เน่�องจำากป็ัจำจำัยต่าง ๆ ร้วมี่ถึึงสิภาพอากาศและป็ร้ิมี่าณนำ�าในป็ีทั้่�ผ่านมี่าทั้ำาให้เกษตร้กร้จำำานวนมี่ากมี่่ผล 
ผลิตท่ั้�ม่ี่คุณภาพตร้งตามี่มี่าตร้ฐานของบริ้ษัทั้ลดัลง บริ้ษัทั้จึำงกำาหนดัและดัำาเนินงานตามี่มี่าตร้การ้ชุ่วยเหล่อ   
ต่าง ๆ ควบคู่ไป็กับการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ดัังน่�
 1. ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับการ้บริ้หาร้จัำดัการ้นำ�าตามี่สิภาพพ่�นท่ั้�
 2. ทั้ำาการ้ทั้ดัลองร่้วมี่กับเกษตร้กร้ในการ้ป็รั้บป็รุ้งการ้เพาะป็ลูกด้ัวยวิธ่ิต่าง ๆ เชุ่น ใชุ้แผ่นพลาสิติก 
 คลุมี่แป็ลงเพ่�อรั้กษาความี่ชุุ่มี่ชุ่�นในผิวดิันลดัและลดัการ้ร้บกวนจำากวัชุพ่ชุ และการ้เป็ล่�ยนร้ะบบการ้ร้ดันำ�า 
จำากการ้ฉ่ดันำ�า (Sprinkler) เป็็นร้ะบบนำ�าหยดั ซื้ึ�งชุ่วยลดัการ้ใชุ้นำ�าไดั้ถึึงร้้อยละ 70 สิ่งเสิร้ิมี่ให้มี่่การ้ทั้ำา 
กล้วยป็อกเพ่�อสิ่งบร้ิษัทั้ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั เพ่�อทั้ำาเค้กกล้วยหอมี่ และทั้ำาป็ุ�ยชุ่วภาพ / ป็ุ�ยพ่ชุสิดั เพ่�อลดั 
การ้สูิญเส่ิยให้ได้ัมี่ากท่ั้�สุิดั

เกษตรกร

กลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการ
รายย่อย

โอกาส

1
เพ่ิมช่องทาง
กระจายสินค้า
ผ่านร้าน
เ เว่นอิเล เว่น

2
ส่งเสริมการ
เพาะปลูกท่ีมี
มาตร าน และ
สามาร ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

ให้ความรู้เร่ือง
การออกแบบ
บรรจุ ัณ ์ท่ีช่วย
ยืดอายุการเกบรักษา เกิดการจ้างงานในชุมชน

มากย่ิงข้ึน โดยครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

12 6  ไร่

กล้วยท่ีไม่ได้มาตร าน
ตามกําหนด นําเข้าสู่
กระบวนการแปรรูป

5
ทําส่ือการสอน
เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกร
ในการปลูกกล้วย
หอมทอง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

ลดลง
1 22  ราย

ร้อยละ 32
จากปี 2561

เสริมสร้างทักษะ
องค์ความรู้แก่เกษตรกร

1 2 ราย
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1 1 ล้านบาท

5 6 ล้านบาท

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

Total annual additional net
re enue generated for far er

Total annual ocietal
fro  pla tic production

Total annual do n trea
i pact fro  pla tic a te

1  ล้านบาท

คุณค่าทางเ รษ กิจ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางส่ิงแวดล้อม

เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย
เข้าร่วมโครงการสะสม 1,825 ราย 
มีพ้ืนที่เพาะปลูก 14,863 ไร่
มรีายไดเ้พ่ิมขึน้เ ลีย่ตอ่ปีตอ่คน 312,071 บาท
เ เว่นอีเล เว่นมียอดการจําหน่าย
กล้วยหอมทองเพ่ิมขึ้นมากกว่า 300,000 ลูก
ต่อวัน หรือประมาณ 109,500,000 ลูกต่อปี 
คิดเป็นมูลค่าทางเ รษ กิจ 876 ล้านบาท 

สรา าน และอา พใหกับ ุม น ส่งเสริมให้
โรงคัดบรรจุในแต่ละ ูมิ าคสามาร รับวัต ุดิบ
กล้วยหอมทองโดยตรงจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โดยไม่ต้องเสียเวลาขนวัต ุดิบกล้วยหอมทอง
มายังส่วนกลาง เช่น กล้วยหอมทาง าคใต้
กจะใช้กล้วยในพ้ืนท่ีชุมพร สุราษ ร์ธานี สงขลา 
พัทลุง และสตูล เป็นต้น ึ่งเป็นการสร้างงาน
ให้ชุมชน และสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน
เกษตรกรไม่ต้องว่ิงหาท่ีจําหน่ายวัต ุดิบ 
ผลผลิตไม่เสียหาย และสร้างความพึงพอใจ
ให้เกษตรกร รวมท้ังสร้างความเข้มแขง
ให้ชุมชนอีกด้วย

เพิม อ ทา การจัดจําหนา
สามาร ขยายโรงคัดบรรจุ
จาก 3 เป็น 17 โรงงาน ครอบคลุมทุก ูมิ าค
สามาร ส่งกล้วยหอมทองได้ครอบคลุม
ร้านเ เว่นอีเล เว่น กว่า 11,712 สาขา ท่ัวประเท
คิดเป็นมูลค่า 876 ล้านบาท ส่งผลให้การรวม
กลุ่มของเกษตรกรมีความเข้มแขง มีคุณ าพ
ชีวิตท่ีดีมากข้ึนสะท้อนผ่านรายได้ท่ีม่ันคง และ
มีความสามาร ในการแข่งขัน ในตลาดมากย่ิงข้ึน 
(เดิมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ขายใน
ตลาดกลาง หรือตลาดท่ัวไป จะมีรายได้เ ล่ีย
214,875 บาทต่อปี เม่ือเข้าร่วมโครงการแล้ว
จะมีรายได้เ ล่ีย 1,715,638 บาทต่อปี)

เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีท่ีเหมาะสม
และปลอด ัย มีการส่งเสริมให้ใช้ปุยชีว าพ
และชีว ัณ ์ ายหลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรสามาร ลดการใช้สารเคมีกําจัด
วัชพืชและปุยเคมีได้ ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ สามาร ลดปริมาณ
ากขยะอันตราย และส่งผลให้เกษตรกร

มีสุข าพดีข้ึนจากการลดใช้สารเคมี  
และยังสามาร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
600 บาทต่อไร่ 

ผลกระทบด้านเ รษ กิจ

 สร้างรายได้ท่ีม่ันคง
  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
 สร้างมาตร านการผลิตสินค้าเกษตร

ผลกระทบด้านสังคม

 สร้าง ูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับการปลูก
  กล้วยหอม
 สร้างอาชีพ ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น  
  ชุมชนพ่ึงพาตนเองแบบย่ังยืน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

 เกษตรกรมีสุข าพดี ลดการใช้
  สารเคมี โดยใช้สารชีว าพมากข้ึน 

จากการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา
บริษัททําการประเมินผลกระทบ 
และพบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิด

ร ร 16 

ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ

p trea  pact o n trea  pact

เ รษ กิจ
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บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ของเกษตร้กร้อย่างต่อเน่�องผ่าน 
โคร้งการ้ผลไมี่้ตามี่ฤดัูกาล (ALL Fresh) โดัยการ้สินับสินุนชุ่อง
ทั้างการ้กร้ะจำายสิินค้า เพ่�อการ้จำัดัจำำาหน่ายสิินค้าทั้างการ้เกษตร้ 
ตามี่ฤดัูกาล อาทั้ิ ทัุ้เร้่ยน ลำาไย เมี่ล่อน มี่ะมี่่วง สิัป็ป็ะร้ดั และสิ้มี่ 
ผ่านชุ่องทั้างออนไลน์ทั้่�หลากหลาย เชุ่น www.shopat24.com 
เฟ่สิบุ๊ค www.24catalog.com และ ศูนย์บร้ิการ้ข้อมีู่ลลูกค้า 
เป็็นต้น พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งคัดัสิร้ร้สิินค้าผ่านฟ่าร้์มี่ของเกษตร้กร้ 
ทั้่�มี่่คุณภาพ ดัูแลกร้ะบวนการ้ผลิตทัุ้กขั�นตอน โดัยเร้ิ�มี่ตั�งแต่การ้ 
คัดัเล่อกเมี่ล็ดัพันธิุ์ การ้เพาะป็ลูก และการ้ขนสิ่ง เพ่�อสิ่งมี่อบสิินค้า 
ให้กับผู้บร้ิโภคอย่างสิมี่บูร้ณ์ทั้่�สิุดั 

แมี่็คโคร้ชุ่วยสินับสินุนการ้ร้ับซื้่�อผลผลิตการ้เกษตร้จำากเกษตร้กร้ 
ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศคร้อบคลุมี่กลุ่มี่ผักผลไม้ี่ อาหาร้ทั้ะเล ป็ลานำ�าจ่ำดั เน่�อสัิตว์ 
และไข่สิดั แป็ร้รู้ป็ ในปี็ 2562 จำำานวนกว่า 603,698 ตัน ทั้ำาให้กลุ่มี่ 
เกษตร้กร้ชุาวไทั้ยม่ี่ร้ายได้ัเพิ�มี่ขึ�นถึึงกว่า 42,099 ล้านบาทั้

นอกจำากน่�ในปี็ 2562 แม็ี่คโคร้ ได้ัรั้บซ่ื้�อผลผลิตโดัยตร้ง ผ่านการ้ 
ลงนามี่บันทึั้กความี่ร่้วมี่ม่ี่อข้อตกลงทั้างการ้ค้า ร่้วมี่กับกลุ่มี่เกษตร้กร้ 
ในรู้ป็แบบสิหกร้ณ์การ้เกษตร้ ชุุมี่ชุนการ้เกษตร้ สิมี่าคมี่ผู้เพาะเล่�ยง 
สัิตว์นำ�า ชุมี่ร้มี่ผู้เล่�ยงกุ้ง และ กร้มี่การ้ค้าภายใน กร้ะทั้ร้วงพาณิชุย์ 
หร่้อ กร้ะทั้ร้วงเกษตร้และสิหกร้ณ์ ในการ้รั้บซ่ื้�อผลผลิตการ้เกษตร้ 
อาทิั้ ผลไม้ี่ตามี่ฤดูักาล (เงาะ มัี่งคุดั ลองกอง สิละ ทุั้เร่้ยน) กุ้งก้ามี่กร้ามี่  

เป็็นโคร้งการ้ต่อเน่�อง  มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่เกษตร้กร้ไทั้ยให้มี่่
ชุ่องทั้างการ้จำัดัจำำาหน่ายทั้่�แน่นอน  และมี่่ร้ายไดั้ทั้่�มี่ั�นคงตลอดัทั้ั�งป็ี 
ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน)  
ผ่านการ้สินับสินุน องค์ความี่รู้้ ให้คำาแนะนำาเร่้�องการ้ป็รั้บป็รุ้งคุณภาพ 
สิินค้าให้เหมี่าะสิมี่กับพฤติกร้ร้มี่ผู้บริ้โภค  การ้เก็บรั้กษาคุณภาพสิินค้า 
การ้ออกแบบบร้ร้จำุภัณฑ์์ ร้วมี่ถึึงสินับสินุนชุ่องทั้างการ้จำัดัจำำาหน่าย 
ทั้่�สิะดัวก  เข้าถึึงลูกค้าทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ  โดัยบร้ิษัทั้ร้ับซื้่�อผลผลิต ผักสิลัดั 
อินทั้ร่้ย์  และผลไม้ี่อินทั้ร่้ย์  ท่ั้�ได้ัรั้บการ้รั้บร้องมี่าตร้ฐาน     เกษตร้อินทั้ร่้ย์ 
จำากสิถึาบันท่ั้�ได้ัรั้บมี่าตร้ฐานสิากล (Organic Thailand) ร้วมี่ทั้ั�งไดั้ 
ใบรั้บร้องการ้ผลิตพ่ชุอินทั้ร่้ย์จำากกร้มี่วิชุาการ้เกษตร้ และเป็็นพ่�นท่ั้� 
ทั้่�ไมี่่มี่่การ้ใชุ้สิาร้เคมี่่อย่างน้อย 1 ป็ี  ก่อนการ้เพาะป็ลูก มี่่แหล่งนำ�า 
ทั้่�ป็ร้าศจำากการ้ป็นเป็้�อนจำากสิาร้เคมี่่  ดัินมี่่ความี่อุดัมี่สิมี่บูร้ณ์ และ 
มี่่ร้ะบบนิเวศทั้่�ดั่ มี่่ Buffer Zone หร้่อกำาแพงลมี่ตามี่ธิร้ร้มี่ชุาติ 
หร้่อต้นไมี่้เพ่�อป็้องกันการ้ป็นเป็้�อนจำากแหล่งข้างเค่ยง            

โดย่ในปี 2562 บริู้ษััทมีก�รู้สนับสนุนผลผลิตท�งก�รู้เกษัตรู้จั�กเกษัตรู้กรู้ 
และกลุ่มเปรู้�ะบ�ง เช่น ผ้�พิีก�รู้จั�กใจัดีฟื้�ร์ู้ม ซึี�งเป็นศ้นย์่สรู้��งเสริู้ม 
ศักย่ภ�พีคนพิีก�รู้ที�ตำ�บลหันค� อำ�เภอหันค� จัังหวัดชัย่น�ท ปริู้ม�ณ์ทั�งสิ�น 
612 ตัน  คิดเป็นม้ลค่� 92,984 บ�ท

ในปี 2562 สนับสนุนผลิตภัณ์ฑ์์ผักสลัด และผลไม� 
อินทรีู้ย์่เข้��ม�จัำ�หน่�ย่ในรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่นกว่� 

8,000 ส�ข้�  

จั�กเกษัตรู้กรู้กว่� 

427 รู้�ย่
จัำ�นวน 
770 ตัน  
คิดเป็นม้ลค่� 
89 ล��นบ�ท

สนับสนุนช่องท�งก�รู้
กรู้ะจั�ย่สินค��ท�งก�รู้
เกษัตรู้ให�กับเกษัตรู้กรู้  

33 รู้�ย่ 

สรู้��งรู้�ย่ได�ให�กับ
เกษัตรู้กรู้ที�เข้��รู่้วม  

1.2 ล��นบ�ท

สนับสนุนสินค��
ท�งก�รู้เกษัตรู้  

11 ตัน  

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

โคัรงกิารผลไม้ีตามีฤดูิ์กิาล (ALL Fresh)

โคัรงกิาร “แม็ีคัโคัร เคีัยงข้็างเกิษัตร ร่วมีขั็บเคัล้�อนเศัรษัฐกิิจีไท์ย” 

โคัรงกิารสุนับสุนุนเกิษัตรกิร ผักิสุลัดิ์อินท์รีย์ และผลไม้ีอินท์รีย์

กุ้งขาว กลุ่มี่ป็ลานำ�าจ่ำดั ทัั้�งหมี่ดัจำำานวน 7 ครั้�ง มี่ากกว่า 14 กลุ่มี่เกษตร้กร้ 
ทุั้กภูมิี่ภาคทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ เพ่�อร้ะบายผลผลิตแก้ไขปั็ญหาด้ัานร้าคาตกตำ�า 
ผลผลิตล้นตลาดั ให้กับเกษตร้กร้ท่ั้�ป็ร้ะสิบปั็ญหาได้ัเป็็นจำำานวนมี่าก

แม็ี่คโคร้ สินับสินุน ส่ิงเสิริ้มี่ การ้พัฒนาศักยภาพเกษตร้กร้ไทั้ยอย่าง 
ต่อเน่�อง ในหลายด้ัาน ทัั้�งความี่ป็ลอดัภัยในอาหาร้ การ้ส่ิงเสิริ้มี่มี่าตร้ฐาน 
การ้เพาะป็ลูก การ้จัำดัการ้เพาะป็ลูกให้ได้ัผลผลิตตามี่ท่ั้�ต้องการ้ภายใต้ 
“การ้ตลาดันำาการ้ผลิต” ผลักดัันเกษตร้กร้สู่ิการ้เป็็นนักธุิร้กิจำเกษตร้ 
อุตสิาหกร้ร้มี่ เพิ�มี่พ่�นท่ั้�ในการ้รั้บซ่ื้�อนวัตกร้ร้มี่การ้เกษตร้จำากเกษตร้กร้ 
รุ่้นใหม่ี่อย่างต่อเน่�อง ภายใต้การ้ทั้ำางานท่ั้�ยึดัหลักการ้เป็็นคู่คิดัธุิร้กิจำคุณ 
 มุ่ี่งเน้นการ้เติบโตเค่ยงข้างกันอย่างยั�งย่น

1 1 ล้านบาท

5 6 ล้านบาท

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

Total annual additional net
re enue generated for far er

Total annual ocietal
fro  pla tic production

Total annual do n trea
i pact fro  pla tic a te

1  ล้านบาท

คุณค่าทางเ รษ กิจ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางส่ิงแวดล้อม

เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย
เข้าร่วมโครงการสะสม 1,825 ราย 
มีพ้ืนที่เพาะปลูก 14,863 ไร่
มรีายไดเ้พ่ิมขึน้เ ลีย่ตอ่ปีตอ่คน 312,071 บาท
เ เว่นอีเล เว่นมียอดการจําหน่าย
กล้วยหอมทองเพ่ิมขึ้นมากกว่า 300,000 ลูก
ต่อวัน หรือประมาณ 109,500,000 ลูกต่อปี 
คิดเป็นมูลค่าทางเ รษ กิจ 876 ล้านบาท 

สรา าน และอา พใหกับ ุม น ส่งเสริมให้
โรงคัดบรรจุในแต่ละ ูมิ าคสามาร รับวัต ุดิบ
กล้วยหอมทองโดยตรงจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โดยไม่ต้องเสียเวลาขนวัต ุดิบกล้วยหอมทอง
มายังส่วนกลาง เช่น กล้วยหอมทาง าคใต้
กจะใช้กล้วยในพ้ืนท่ีชุมพร สุราษ ร์ธานี สงขลา 
พัทลุง และสตูล เป็นต้น ึ่งเป็นการสร้างงาน
ให้ชุมชน และสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน
เกษตรกรไม่ต้องว่ิงหาท่ีจําหน่ายวัต ุดิบ 
ผลผลิตไม่เสียหาย และสร้างความพึงพอใจ
ให้เกษตรกร รวมท้ังสร้างความเข้มแขง
ให้ชุมชนอีกด้วย

เพิม อ ทา การจัดจําหนา
สามาร ขยายโรงคัดบรรจุ
จาก 3 เป็น 17 โรงงาน ครอบคลุมทุก ูมิ าค
สามาร ส่งกล้วยหอมทองได้ครอบคลุม
ร้านเ เว่นอีเล เว่น กว่า 11,712 สาขา ท่ัวประเท
คิดเป็นมูลค่า 876 ล้านบาท ส่งผลให้การรวม
กลุ่มของเกษตรกรมีความเข้มแขง มีคุณ าพ
ชีวิตท่ีดีมากข้ึนสะท้อนผ่านรายได้ท่ีม่ันคง และ
มีความสามาร ในการแข่งขัน ในตลาดมากย่ิงข้ึน 
(เดิมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ขายใน
ตลาดกลาง หรือตลาดท่ัวไป จะมีรายได้เ ล่ีย
214,875 บาทต่อปี เม่ือเข้าร่วมโครงการแล้ว
จะมีรายได้เ ล่ีย 1,715,638 บาทต่อปี)

เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีท่ีเหมาะสม
และปลอด ัย มีการส่งเสริมให้ใช้ปุยชีว าพ
และชีว ัณ ์ ายหลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรสามาร ลดการใช้สารเคมีกําจัด
วัชพืชและปุยเคมีได้ ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ สามาร ลดปริมาณ
ากขยะอันตราย และส่งผลให้เกษตรกร

มีสุข าพดีข้ึนจากการลดใช้สารเคมี  
และยังสามาร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
600 บาทต่อไร่ 

ผลกระทบด้านเ รษ กิจ

 สร้างรายได้ท่ีม่ันคง
  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
 สร้างมาตร านการผลิตสินค้าเกษตร

ผลกระทบด้านสังคม

 สร้าง ูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับการปลูก
  กล้วยหอม
 สร้างอาชีพ ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น  
  ชุมชนพ่ึงพาตนเองแบบย่ังยืน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

 เกษตรกรมีสุข าพดี ลดการใช้
  สารเคมี โดยใช้สารชีว าพมากข้ึน 

จากการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา
บริษัททําการประเมินผลกระทบ 
และพบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิด

ร ร 16 

ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ

p trea  pact o n trea  pact

เ รษ กิจ
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ดัำาเนินการ้โดัย บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิ่งมี่อบ 
ความี่รู้้ให้แก่เกษตร้กร้ไทั้ย  ใน 3 เร่้�องหลัก ค่อ 1) ความี่รู้้ทั้างวิชุาการ้ 
เกษตร้ 2) เทั้คโนโลย่ทั้างดั้านการ้เกษตร้ 3) การ้จำัดัการ้ เชุ่น 
การ้ผลิต  การ้ตลาดั และ เงินทุั้น  โดัยบริ้ษัทั้ดัำาเนินโคร้งการ้มี่าอย่าง 
ต่อเน่�องในการ้ยกร้ะดัับมี่าตร้ฐานทั้างการ้เกษตร้ให้แก่ชุุมี่ชุนและ
เกษตร้กร้ ผ่านการ้ให้ความี่รู้้ในการ้ป็ลูกพ่ชุภายใต้การ้ป็ฏิิบัติทั้าง 
การ้เกษตร้ท่ั้�ด่ั และเหมี่าะสิมี่ตามี่มี่าตร้ฐานการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้เกษตร้ 
ทั้่�ดั่และเหมี่าะสิมี่ (Good Agriculture Practices หร้่อ GAP) 
ซึื้�งสิอดัคล้องกับนโยบาย 3S (Food safety Food security Food 
sustainability) สิร้้างความี่มี่ั�นคงทั้างอาชุ่พให้กับเกษตร้กร้กว่า  
35 คร้ัวเร้่อน เพ่�อยกร้ะดัับคุณภาพชุ่วิตของเกษตร้กร้ในชุุมี่ชุนให้ดั่ 
ยิ�งขึ�น สิร้้างงาน และสิร้้างอาชุ่พทั้่�มี่่ความี่มี่ั�นคง ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ 
บูร้ณาการ้ องค์ความี่รู้้ ในการ้ทั้ำาเกษตร้กร้ร้มี่เพ่�อให้เกิดัป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
และป็ร้ะสิิทั้ธิิผลสิูงสิุดั โดัยในป็ี 2562 ขยายผลโคร้งการ้จำาก 
จำุดัแร้กในพ่�นทั้่�อำาเภอลาดัหลุมี่แก้ว จำังหวัดัป็ทัุ้มี่ธิาน่ ไป็ยังพ่�นทั้่�  
เพาะป็ลูกท่ั้�อยู่โดัยร้อบโร้งงานในภูมิี่ภาคต่าง ๆ ในจัำงหวัดัขอนแก่น 
ลำาพูน สิุร้าษฎีร้์ธิาน่ ซื้ึ�งทั้ำาให้เกิดัการ้สิร้้างร้ายไดั้อย่างต่อเน่�อง 
และสิร้้างป็ร้ะโยชุน์ร่้วมี่กันร้ะหว่างชุุมี่ชุน และองค์กร้ได้ัอย่างยั�งย่น 

ภายใต้ความี่ร้่วมี่มี่่อของ บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) และ 
สิำานักงานป็ร้ะมี่งจำังหวัดักาฬสิินธิุ์ ทั้่�สิ่งเสิร้ิมี่เกษตร้กร้ให้มี่่ชุ่องทั้าง 
การ้จำัดัจำำาหน่ายทั้่�มี่ั�นคงตลอดัทั้ั�งป็ี มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อสินับสินุน 
เกษตร้กร้ทั้่�มีุ่่งมี่ั�นพัฒนายกร้ะดัับคุณภาพมี่าตร้ฐานสิินค้าทั้้องถึิ�น 
ให้กลายเป็็นสิินค้าคุณภาพมี่าตร้ฐานตามี่หลักการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้
เกษตร้ทั้่�ดั่และเหมี่าะสิมี่ (Good Agriculture Practices: GAP) 
ให้สิามี่าร้ถึเข้าถึึงตลาดัอย่างเหมี่าะสิมี่ สิามี่าร้ถึตอบโจำทั้ย์ร้องร้ับ 
ความี่ต้องการ้ของกลุ่มี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้้านอาหาร้ โดัยในป็ี 2562 
สิยามี่แมี่็คโคร้ ตั�งเป็้าหมี่ายสินับสินุนร้ับซื้่�อผลผลิตกุ้งก้ามี่กร้ามี่ 
ทั้่�ไดั้มี่าตร้ฐานการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้เกษตร้ทั้่�ดั่และเหมี่าะสิมี่ (Good 
Agriculture Practices: GAP)  กว่า 250 ตัน ผลสิัมี่ฤทั้ธิิ�ทั้างดั้าน 
สิังคมี่  ค่อ สิ่งเสิร้ิมี่การ้ร้วมี่กลุ่มี่ของเกษตร้กร้ให้เข้มี่แข็งควบคู่กับ 
ยกร้ะดัับคุณภาพผลผลิตผ่านกลุ่มี่เกษตร้กร้ สินับสินุนการ้กลุ่มี่สิมี่าชิุก 
เกษตร้กร้กว่า 124 ร้าย

โคัรงกิารสุนับสุนุนเกิษัตรกิร เลี�ยงกุ้ิงก้ิามีกิรามี

โคัรงกิารเกิษัตรกิรคู่ัชีวิต 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ส่งเสริู้มอ�ชีพีเกษัตรู้กรู้  

35
ครัู้วเรืู้อน

สรู้��งรู้�ย่ได�ให�กับ
เกษัตรู้กรู้ที�เข้��รู่้วม  

14.29
ล��นบ�ท

สนับสนุนสินค��
ท�งก�รู้เกษัตรู้

387
ตัน  
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ชุดิ์โคัรงกิารกิาแฟมีวลชน 
จำากการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ตั�งแต่ป็ี 2553 ทั้่�บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ร้่เทั้ลลิงค์ จำำากัดั ใชุ้ศักยภาพของห่วงโซื้่อุป็ทั้านของร้้านกาแฟ่ในการ้ชุ่วยสินับสินุน 
ความี่เป็็นอยู่ของเกษตร้กร้ กลุ่มี่เป็ร้าะบางทั้างสิังคมี่ต่าง ๆ ให้มี่่ความี่เป็็นอยู่และโอกาสิในการ้ดัำาเนินชุ่วิตและกลับเข้าสิู่สิังคมี่ ผ่านขั�นตอน 
การ้จำัดัหาวัตถึุดัิบ ดัำาเนินงานของร้้าน โคร้งการ้มี่่ความี่ค่บหน้า ดัังน่�

โคัรงกิารกิาแฟสุร้างอาชีพ
มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อเพิ�มี่ร้ายไดั้ สิร้้างอาชุ่พ และการ้จำ้างงานให้กับคนในชุุมี่ชุน ควบคู่ไป็กับการ้ร้ักษาป็่า 
สินับสินุนในด้ัานการ้ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับการ้เพาะป็ลูก การ้แป็ร้รู้ป็ เมี่ล็ดักาแฟ่ ร้วมี่ถึึงสินับสินุนเคร่้�องม่ี่อ 
การ้ป็ร้ะกอบอาชุ่พให้กับป็ร้ะชุาชุน พร้้อมี่ทั้ั�งร้ับซื้่�อเมี่ล็ดักาแฟ่จำากชุาวบ้านดั้วยร้าคาทั้่�เป็็นธิร้ร้มี่จำาก 
แหล่งต้นนำ�าเกษตร้กร้ไทั้ย เพ่�อใชุ้สิำาหร้ับร้้านกาแฟ่ “ออลล์คาเฟ่่” และร้้านกาแฟ่ “มี่วลชุน” อาทั้ิ  
กาแฟ่ป็างขอน  จำากโคร้งการ้สิถึาน่พัฒนาการ้เกษตร้ทั้่�สิูง  ตามี่พร้ะร้าชุดัำาร้ิบ้านป็างขอน  จำ.เชุ่ยงร้าย  
กาแฟ่น่าน จำาก อ.บ่อเกล่อ จำ.น่าน อันเป็็นจำุดัเร้ิ�มี่ต้นบนความี่ร้่วมี่มี่่อของภาคร้ัฐ และภาคเอกชุน  
จัำบม่ี่อร่้วมี่ส่ิงเสิริ้มี่การ้ป็ลูกกาแฟ่สิายพันธ์ุิอาร้าบิก้า ภายใต้โคร้งการ้สิร้้างป่็า สิร้้างร้ายได้ัในพร้ะร้าชุดัำาริ้ 
ของสิมี่เด็ัจำพร้ะกนิษฐาธิิร้าชุเจ้ำา กร้มี่สิมี่เด็ัจำพร้ะเทั้พรั้ตนร้าชุสุิดัาฯ สิยามี่บร้มี่ร้าชุกุมี่าร่้  และกาแฟ่ท่ั้ลอซูื้ 
จำากมูี่ลนิธิิส่ิบนาคะเสิถ่ึยร้ ท่ั้�ส่ิงเสิริ้มี่เกษตร้กร้ป็ลูกกาแฟ่อินทั้ร่้ย์อนุรั้กษ์  พร้้อมี่ทัั้�งอนุรั้กษ์ผ่นป่็าร่้วมี่กับ 
ชุุมี่ชุนหมีู่่บ้าน อ.อุ้มี่ผาง จำ.ตาก โดัยในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึสิร้้างพ่�นทั้่�สิ่เข่ยวไดั้ 1,479 ไร้่ และสิร้้างร้ายไดั้ 
ให้เกษตร้กร้ กว่า 478 คร้ัวเร้่อน ป็ร้ิมี่าณ 1,100 ตัน คิดัเป็็นมีู่ลค่าการ้ซื้่�อ 165 ล้านบาทั้

โคัรงกิารร้านกิาแฟหลังคัาแดิ์ง
โคร้งการ้ภายใต้ความี่ร้่วมี่มี่่อกับมีู่ลนิธิิโร้งพยาบาลสิมี่เดั็จำเจำ้าพร้ะยา โดัยคุณหญิงเอ่�อป็ร้าน่ เจำ่ยร้วนนทั้์ 
และสิถึาบันจำิตเวชุศาสิตร้์เจำ้าพร้ะยา ในการ้จำัดัตั�งร้้านกาแฟ่ หลังคาแดัง ซื้ึ�งร้ับพนักงานมี่าจำากผู้ป็่วย  
ทั้่�ไดั้ร้ับการ้ร้ักษาและผ่านเกณฑ์์เบ่�องต้น มี่าฝึกฝนทั้ักษะต่าง ๆ ในการ้ดัำาเนินการ้ในร้้านกาแฟ่ สิำาหร้ับ 
ผู้ป่็วยท่ั้�ได้ัทั้ำางานใน ร้ะยะ 1-1.5 ปี็ จำะได้ัรั้บเข้าทั้ำางานต่อในร้้านกาแฟ่มี่วลชุน ในปี็ 2562 ม่ี่ผู้ป่็วยท่ั้�ได้ัรั้บ 
การ้ฝึกทั้ักษะแล้วทั้ั�งหมี่ดั 29 ร้าย และอยู่ในร้ะหว่างการ้ฝึกอ่ก 3 ร้าย ชุ่วยสินับสินุนผู้ป็่วยจำิตเวชุให้ 
สิามี่าร้ถึกลับเข้าสิู่สิังคมี่ผ่านการ้จำ้างงานในร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 4 ร้าย

โคัรงกิาร 1 แก้ิวมีวลชน 1 บาท์เพ้�อสัุงคัมี
เพ่�อต่อยอดัการ้เพิ�มี่โอกาสิการ้สิร้้างร้ายไดั้และอาชุ่พให้กับสิังคมี่แล้ว บร้ิษัทั้ยังต่อยอดัการ้สินับสินุน 
การ้สิ่งเสิร้ิมี่การ้มี่่โอกาสิอ่�น ๆ ในสิังคมี่โดัยหักร้ายไดั้จำากการ้จำำาหน่ายเคร้่�องดั่�มี่กาแฟ่มี่วลชุนทัุ้กแก้ว 
เป็็นจำำานวน 1 บาทั้ต่อ 1 แก้วมี่อบเป็็นสิาธิาร้ณป็ร้ะโยชุน์ให้แก่โร้งพยาบาล มีู่ลนิธิิฯ และองค์กร้การ้กุศล 
อาทั้ิ วัดัพร้ะบาทั้นำ�าพุ วัดัสิวนแก้ว และมีู่ลนิธิิสิุทั้ธิาสิิณ่ น้อยอินทั้ร้์เพ่�อเดั็กและเยาวชุน มีู่ลนิธิิร้ามี่าธิิบดั่ฯ 
ในโคร้งการ้สิถึาบันการ้แพทั้ย์จำักร้่นฤบดัินทั้ร้์ และสิ่งเสิร้ิมี่กิจำกร้ร้มี่ของสิถึาบันจำิตเวชุศาสิตร้์เจำ้าพร้ะยา 
ต่อไป็ โคร้งการ้น่�มี่่การ้ดัำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง ร้วมี่กว่า 9 ป็ี  มีู่ลค่าสิะสิมี่ 15.5 ล้านบาทั้ 
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สุนับสุนุนกิลุ่มีเปราะบาง ผู้พิกิาร สุร้างคัวามีเท่์าเที์ยมีให้สัุงคัมี
บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างความี่เทั้่าเทั้่ยมี่ในสิังคมี่มี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านโคร้งการ้สินับสินุนกลุ่มี่เป็ร้าะบางทั้่�หลากหลาย ร้วมี่ถึึงผู้พิการ้ 
เพ่�อสิร้้างโอกาสิทั้างสิังคมี่ สิ่งเสิร้ิมี่อาชุ่พ ไป็พร้้อมี่ ๆ กับการ้พัฒนาทั้ักษะ ความี่รู้้ และศักยภาพในดั้านต่าง ๆ สิ่งเสิร้ิมี่ความี่เป็็นอยู่ และ 
คุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ยิ�งขึ�น  นอกจำากน่� การ้สินับสินุนและการ้ขยายโอกาสิทั้างอาชุ่พให้กับป็ร้ะชุากร้กลุ่มี่เป็ร้าะบาง ยังเป็็นสิ่วนหนึ�งทั้่�สิามี่าร้
ถึสิร้้างแร้งขับเคล่�อนทั้างเศร้ษฐกิจำให้กับป็ร้ะเทั้ศ  อ่กทั้ั�งยังสิามี่าร้ถึสิร้้างแร้งบันดัาลใจำให้กับกลุ่มี่คนในสิังคมี่อ่กดั้วย

โคัรงกิารก้ิาวที์�พลาดิ์ สูุ่โอกิาสุสุายอาชีพ 
เป็็นโคร้งการ้ทั้่�ดัำาเนินการ้ต่อเน่�องเป็็นป็ีทั้่� 3 โดัยมี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อ 
ให้โอกาสิกับเด็ักและเยาวชุนท่ั้�เคยทั้ำาผิดัพลาดั และกำาลังจำะพ้นโทั้ษ 
ให้ได้ัรั้บการ้ศึกษา และม่ี่วิชุาชุ่พท่ั้�มัี่�นคง สินับสินุนตลาดัแร้งงาน 
ผ่านการ้ฝึกอบร้มี่วิชุาชุ่พการ้ทั้ำากาแฟ่  ให้กับเด็ัก เยาวชุน และครู้ฝึก 
ในสิถึานพินิจำคุ้มี่คร้องเดั็กและเยาวชุน จำังหวัดัสิมีุ่ทั้ร้ป็ร้าการ้  
ร้วมี่ถึึงมี่่การ้จำัดัการ้แข่งขันทั้างวิชุาชุ่พ  โดัยในป็ี 2562  ไดั้ขยายผล 
การ้ดัำาเนินการ้ไป็อ่ก 4 จำังหวัดั ไดั้แก่ จำังหวัดันคร้ร้าชุสิ่มี่า จำังหวัดั 
อุดัร้ธิาน่  จัำงหวัดัขอนแก่น  จัำงหวัดันคร้สิวร้ร้ค์  ร้วมี่ถึึงเพิ�มี่การ้ฝึกอบร้มี่ 
วิชุาชุ่พทั้ักษะดั้านเบเกอร้่� โดัยวิทั้ยากร้จำาก Kudsan Bakery & 
Coffee พร้้อมี่ทั้ั�งสิ่งมี่อบโอกาสิสินับสินุนทัุ้นการ้ศึกษาให้กับเดั็ก 
และเยาวชุนเพ่�อเข้าศึกษาต่อศูนย์การ้เร้่ยนป็ัญญาภิวัฒน์  

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ร่้วมี่กับ บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ร่้เทั้ลลิงค์ จำำากัดั 
ร้่วมี่สิ่งมี่อบ “ร้้านกาแฟ่สิร้้างอาชุ่พ” ภายใต้โคร้งการ้สิานอนาคต 
การ้ศึกษา CONNEXT ED ให้กับโร้งเร้่ยนโสิตศึกษานนทั้บุร้่ 
อำาเภอบางบัวทั้อง จำังหวัดันนทั้บุร้่ และโร้งเร้่ยนโสิตศึกษา เขตทัุ้่ง 
มี่หาเมี่ฆ จำังหวัดักรุ้งเทั้พมี่หานคร้ เพ่�อมี่อบโอกาสิในการ้ป็ร้ะกอบ 
อาชุ่พอย่างยั�งย่นให้กับนักเร้่ยนทั้่�บกพร้่องทั้างการ้ไดั้ยิน ผ่านการ้ 
อบร้มี่ฝึกทัั้กษะให้สิามี่าร้ถึนำาความี่รู้้ไป็ป็ร้ับใชุ้ในการ้ป็ร้ะกอบอาชุ่พ 
ได้ัจำริ้ง โดัยสิามี่าร้ถึเปิ็ดักิจำการ้หร่้อเป็็นพนักงานท่ั้�ม่ี่ความี่เชุ่�ยวชุาญ 
และมี่่ความี่เป็็นมี่่ออาชุ่พไดั้  ร้วมี่ถึึงไดั้ขยายผลการ้สิ่งเสิร้ิมี่ทั้ักษะ 
อาชุ่พแก่นักเร่้ยนท่ั้�บกพร่้องทั้างการ้ได้ัยินและผู้พิการ้ ผ่านโคร้งการ้ 
ห้องเร่้ยนกาแฟ่ นักเร่้ยนสัิงกัดัโร้งเร่้ยนการ้ศึกษาพิเศษในเขตกรุ้งเทั้พ 
มี่หานคร้และป็ร้ิมี่ณฑ์ล จำำานวน 4 โร้งเร้่ยน โดัยมี่่จำำานวนนักเร้่ยน
ท่ั้�เข้าร่้วมี่โคร้งการ้ทัั้�งสิิ�น 388 ร้าย มูี่ลค่าการ้สินับสินุน 390,460 บาทั้

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

โคัรงกิารสุร้างคัน สุร้างงาน ปันโอกิาสุท์างอาชีพ
ให้กัิบนักิเรียนที์�บกิพร่องท์างกิารได้ิ์ยิน

เด็ก และเย่�วชน
เข้��รู่้วมโครู้งก�รู้

163 รู้�ย่

เด็ก และเย่�วชน
ที�รัู้บมอบ 
ทุนก�รู้ศึกษั�ต่อ 
ที�ศ้นย์่ก�รู้เรีู้ย่น 
ปัญญ�ภิวัฒน์  

11 รู้�ย่

ผ้�เข้��รู่้วมแข่้งขั้น 
ท�งวิช�ชีพีกว่�

30 คน 
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โคร้งการ้พ่�ชุ่วยน้อง โคร้งการ้ร้่วมี่มี่่อกันร้ะหว่างสิำานักงานสิ่งเสิร้ิมี่ 
วิสิาหกิจำขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ (สิสิว.) และอ่ก 14 องค์กร้ 
เพ่�อทั้ำาการ้สิ่งเสิร้ิมี่และสินับสินุนผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย วิสิาหกิจำ 
ขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ (SMEs) ผ่านการ้ให้ความี่รู้้ ความี่เข้าใจำ 
ในการ้จำัดัการ้บร้ิหาร้ธิุร้กิจำ และสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ับใชุ้ในการ้ดัำาเนิน 
กิจำการ้ไดั้อย่างมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ พร้้อมี่กันน่� ยังม่ี่พ่�เล่�ยงถ่ึายทั้อดั 
ป็ร้ะสิบการ้ณ์ด้ัานการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ธุิร้กิจำ ในทุั้ก ๆ ด้ัาน เชุ่น ความี่รู้้ 
ด้ัานการ้จัำดัทั้ำาแผนธุิร้กิจำ ด้ัานการ้เงิน ดั้านการ้ตลาดั ดั้านการ้ขาย 
และดั้านกฎีหมี่าย ตลอดัจำนให้ความี่รู้้ดั้านเทั้คโนโลย่ต่าง ๆ กับ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย วิสิาหกิจำขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ (SMEs) 
ลงพ่�นทั้่�วินิจำฉัยปั็ญหา ป็รั้บกลยุทั้ธ์ิ และให้คำาป็รึ้กษาด้ัานต่าง ๆ เพ่�อ 
วางแผนการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ อบร้มี่และเย่�ยมี่ชุมี่บร้ิษัทั้พ่�เล่�ยง โดัยมี่่ 
รู้ป็แบบการ้ดัำาเนินงานเสิม่ี่อนพ่�ชุ่วยน้องท่ั้�ให้คำาป็รึ้กษาต่าง ๆ นอกจำากน่� 
ยังมี่่สิิทั้ธิิพิเศษให้กับผู ้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยทั้่ �เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ 
กับบริ้ษัทั้ อาทิั้ 1) นำาสิินค้ามี่าจำำาหน่ายผ่านแพล็ตฟ่อร์้มี่ 24 Shopping   
2) ไดั้ร้ับการ้ยกเว้นค่าธิร้ร้มี่เน่ยมี่การ้ขนสิ่ง และ 3) สิ่วนลดัค่า 
โฆษณา ร้้อยละ 50 ทัุ้กชุ่องทั้าง 

โดย่ในปี 2562 
มีผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่  
ที�บริู้ษััทเป็นพีี�เลี�ย่ง

3 รู้�ย่
คิดเป็นม้ลค่�ท�เศรู้ษัฐกิจั

20 ล��นบ�ท 

รู้�อย่ละ 

100
รู้�อย่ละ 

67
รู้�อย่ละ 

67

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

บร้ิษัทั้มีุ่่งมี่ั�นสินับสินุนโคร้งการ้มี่อบโอกาสิและสิร้้างอาชุ่พให้กับ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยมี่าอย่างต่อเน่�อง      ผ่านการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ 
ต่าง ๆ ของบร้ิษัทั้ อาทั้ิ โคร้งการ้พ่�ชุ่วยน้อง (Big Brother) 
โคร้งการ้ Business Matching โคร้งการ้สิ่งเสิร้ิมี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อย 24 Shopping โคร้งการ้มี่ิตร้แทั้้โชุห่วย โคร้งการ้ 
U-Project เป็็นต้น

สุ่งเสุริมีผู้ประกิอบกิารรายย่อย วิสุาหกิิจีข็นาดิ์กิลางและข็นาดิ์ย่อมี (SMEs) มีอบโอกิาสุและสุร้างอาชีพ

โคัรงกิารพี�ช่วยน้อง (Big Brother)

เพ่�อให้ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยสิามี่าร้ถึป็ร้ะกอบธิุร้กิจำ เข้าถึึงแหล่ง 
เงินทัุ้นไดั้ง่ายยิ�งขึ�น และขยายธิุร้กิจำให้เติบโตไดั้อย่างยั�งย่น พร้้อมี่ 
ทั้ั�งสิร้้างโอกาสิในการ้เร้ิ�มี่ต้นและเป็็นเจำ้าของธิุร้กิจำ ยกร้ะดัับการ้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์์ให้ตร้งตามี่มี่าตร้ฐาน และสิร้้างการ้เติบโตทั้าง 
เศร้ษฐกิจำให้กับป็ร้ะเทั้ศอย่างยั�งย่น

ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
มีรู้�ย่ได�เพิี�มขึ้�น

ข้องผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
ได�รัู้บคว�มรู้้� และมีปรู้ะสิทธิภ�พี
ก�รู้ทำ�ง�นเพิี�มขึ้�น

มีช่องท�งก�รู้
จััดจัำ�หน่�ย่เพิี�มขึ้�น         
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บร้ิษัทั้มี่อบโอกาสิสิำาคัญดั้านธิุร้กิจำผ่านการ้ดัำาเนินงานในการ้เพิ�มี่ 
ชุ่องทั้างการ้จำำาหน่ายสิินค้าไป็ทั้ั �วป็ร้ะเทั้ศสิำาหร้ับผู ้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อย และเกษตร้กร้ เพ่�อมี่อบโอกาสิทั้างอาชุ่พ โอกาสิทั้างธิุร้กิจำ 
โอกาสิทั้างการ้ศึกษา และการ้จ้ำางงานร้วมี่ถึึงการ้ถ่ึายทั้อดัองค์ความี่รู้้ 
สิู่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้้านค้าป็ล่กร้ายย่อยและเอสิเอ็มี่อ่ ภายใต้แนวคิดั  
“ร้่วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งป็ันโอกาสิให้ทัุ้กคน” โดัยสิามี่าร้ถึพบป็ะ 
และสิอบถึามี่ข้อมีู่ลกับเจำ้าหน้าทั้่�ไดั้โดัยตร้ง อาทั้ิ โอกาสิทั้างธิุร้กิจำ 
ทั้่�เป็ิดัโอกาสิให้ผู ้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยและผู้ทั้่ �ต้องการ้ขายสิินค้า 
ผ่านร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ร้้านค้าออนไลน์ 24 Shopping และ 
eXta เข้ามี่าเสินอสิินค้า พร้้อมี่ทั้ั�งโอกาสิในการ้เสินอพ่�นทั้่�เพ่�อเป็ิดั 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น พร้้อมี่ขยายผล วันแห่งโอกาสิดั่@CP ALL สิัญจำร้  
ทั้่�จำังหวัดัขอนแก่น จำังหวัดัเชุ่ยงใหมี่ ่ 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

โอก�สท�งธุรู้กิจัสำ�หรัู้บ 
ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
ในก�รู้เสนอสินค��กว่� 

382 คน

ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้สนใจั
เปิดรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น 

350 รู้�ย่

โคัรงกิาร Business Matching
มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่ �อเป็ิดัโอกาสิทั้างการ้ค้าให้กับผู ้ป็ร้ะกอบการ้วิสิาหกิจำขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ 
(SMEs) ทั้่�ผลิตสิินค้าม่ี่คุณภาพมี่าตร้ฐาน และดัำาเนินธุิร้กิจำอย่างม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ สัิงคมี่ 
และการ้กำากับดัูแลกิจำการ้ โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ร้่วมี่กับสิภาอุตสิาหกร้ร้มี่แห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ยจำัดังาน  
“เจำร้จำาธิุร้กิจำ สิร้้างพันธิมี่ิตร้กับ CP ALL Non-Trade” เป็ิดัโอกาสิให้กลุ่มี่ผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้าง ผู้ผลิต 
เคร้่�องมี่่อ อุป็กร้ณ์ ผู้ผลิตติดัตั�งเฟ่อร้์นิเจำอร้์  งานร้ะบบไฟ่ฟ่้า  ผู้ให้บร้ิการ้หลังการ้ขายร้ะบบทั้ำาความี่เย็น 
และเคร้่�องจำักร้ทั้่�ใชุ้ในศูนย์กร้ะจำายสิินค้า สิามี่าร้ถึป็ร้ึกษาและเจำร้จำาธิุร้กิจำกับบร้ิษัทั้ไดั้โดัยตร้ง  ร้วมี่ทั้ั�งมี่ ่
การ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้เร้่�องการ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ คุณสิมี่บัติของคู่ค้า และโอกาสิทั้างธิุร้กิจำในการ้ร้่วมี่งาน 
กับบร้ิษัทั้ผ่านชุ่องทั้าง ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น และ 24 shopping

มีเอสเอ็มอีเข้��รู่้วมเจัรู้จั�

ท�งธุรู้กิจั 982 รู้�ย่ 

รู่้วมธุรู้กิจั 231  รู้�ย่

โคัรงกิารวันแห่งโอกิาสุดิ์ี

พีนักง�น  

50 รู้�ย่
ข้องบริู้ษััทสมัครู้
ผ่�นช่องท�ง “วันแห่ง
โอก�สดี@CP ALL”

ชุดคู่มือ บริการให้คําปรึกษา
ฝึกอบรม สัมมนา

บริการออกแบบ การพั นา
องค์ความรู้

บริการรับส่ัง ื้อ

การจัดการร้านค้าปลีก
อย่างมืออาชีพ  
ประกอบด้วยหลักการจัดการ
ร้านค้าปลีก  หัวข้อ
สําหรับผู้ท่ีสนใจเปดร้านใหม่ 
หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการ
ปรับปรุงร้าน หลักการ
วางแผนผังร้าน และสินค้า 
เทคนิคเพ่ิม ยอดขาย
และกําไร เป็นต้น

การจัดการร้านค้า
ด้วยเทคนิคต่าง  แบบมืออาชีพ
อาทิ การสรรหาสินค้า 
จัดเรียงสินค้า การจัดร้าน
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
และการโ ษณาให้สามาร
ตอบสนองตามความต้องการ
และพ ติกรรมของผู้บริโ ค
ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยผู้เช่ียวชาญ

บริการออกแบบ
แผนผังร้านค้า  มิติ

การพั นาองค์ความรู้ 
ผ่านระบบ -learning 
ตลอด 2  ช่ัวโมง 
ในช่องทาง  

o ua t ai co

บริการรับส่ัง ื้อ
จัดเตรียมสินค้า 
และจัดส่งสินค้า 
สําหรับร้านค้าประชารั
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โคัรงกิาร U-Project “เสุรมิีสุร้างคัู่คัิดิ์ พัฒนาธิุรกิิจีคัุณ”
โคร้งการ้ U-Project “เสิร้ิมี่สิร้้างคู่คิดั พัฒนาธิุร้กิจำคุณ” เป็็นโคร้งการ้ทั้่�ดัำาเนินงานมี่าอย่างต่อเน่�องภายใต้ บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั 
(มี่หาชุน) โดัยม่ี่จุำดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อพัฒนาศักยภาพสิำาหรั้บผู้ป็ร้ะกอบการ้ ร้้านโชุห่วยให้ม่ี่ความี่พร้้อมี่รั้บการ้เป็ล่�ยนแป็ลงในปั็จำจุำบัน สิร้้างความี่ 
เข้มี่แข็ง  แก้ไขปั็ญหาการ้ขาดัองค์ความี่รู้้ในการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ร้้านค้า ด้ัวยองค์ความี่รู้้และป็ร้ะสิบการ้ณ์ท่ั้�แม็ี่คโคร้ได้ัดัำาเนินการ้ภายใต้ โคร้งการ้ 
“แม็ี่คโคร้มิี่ตร้แท้ั้โชุห่วย” มี่าตลอดัร้ะยะเวลา 12 ปี็ พร้้อมี่ทัั้�งสิร้้างชุ่องทั้างการ้ขายท่ั้�ยั�งย่นให้กับร้้านโชุห่วย   ในปี็ 2562  บริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้  
จำำากัดั (มี่หาชุน) ร่้วมี่กับ กร้มี่พัฒนาธุิร้กิจำการ้ค้า กร้ะทั้ร้วงพาณิชุย์ ยกร้ะดัับร้้านโชุห่วยสู่ิการ้เป็็น ร้้านโชุห่วย 4.0 อย่างยั�งย่น เพ่�อให้ร้้านค้า 
ป็ล่กร้ายย่อย ร้้านโชุห่วย และร้้านค้าป็ร้ะชุารั้ฐสิามี่าร้ถึแข่งขันและดัำาร้งอยู่ได้ัท่ั้ามี่กลางกร้ะแสิธุิร้กิจำท่ั้�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ พร้้อมี่ทัั้�งสินับสินุนและ 
พัฒนาองค์ความี่รู้้ด้ัานการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ร้้านค้าป็ล่กท่ั้�ทัั้นสิมัี่ยและเป็็นสิากลผ่านข้อมูี่ล Big Data Analysis ดัังน่� 

โคัรงกิารสุ่งเสุริมีผู้ประกิอบกิารรายย่อย 24 Shopping
บร้ิษัทั้สิ่งมี่อบโอกาสิให้กับผู้ป็ร้ะกอบร้ายย่อย (SMEs) ผ่าน “โคร้งการ้สิ่งเสิร้ิมี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย 
24 Shopping” มี่าอย่างต่อเน่�อง เพ่�อเพิ�มี่ชุ่องทั้างการ้จัำดัจำำาหน่ายและกร้ะจำายสิินค้า สิำาหรั้บกลุ่มี่วิสิาหกิจำ 
ชุุมี่ชุน กลุ่มี่ผู้ผลิตสิินค้าเพ่�อจำำาหน่ายกลุ่มี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย และกลุ่มี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ภายใต้โคร้งการ้ 
หนึ�งตำาบลหนึ�งผลิตภัณฑ์์ ผ่านแพล็ตฟ่อร์้มี่ออนไลน์ 24 Shopping และแอป็พลิเคชัุนบนโทั้ร้ศัพท์ั้ม่ี่อถ่ึอท่ั้�ชุ่วย 
สิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์ในการ้เล่อกซ่ื้�อสิินค้าให้กับลูกค้าได้ัตลอดั 24 ชัุ�วโมี่ง

สรู้��งรู้�ย่ได�
ให�กับผ้�ปรู้ะกอบก�รู้
รู้�ย่ย่่อย่กว่�

1,329 รู้�ย่
คิดเป็นม้ลค่�
ท�งเศรู้ษัฐกิจักว่�

8,960
ล��นบ�ท

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ชุดคู่มือ บริการให้คําปรึกษา
ฝึกอบรม สัมมนา

บริการออกแบบ การพั นา
องค์ความรู้

บริการรับส่ัง ื้อ

การจัดการร้านค้าปลีก
อย่างมืออาชีพ  
ประกอบด้วยหลักการจัดการ
ร้านค้าปลีก  หัวข้อ
สําหรับผู้ท่ีสนใจเปดร้านใหม่ 
หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการ
ปรับปรุงร้าน หลักการ
วางแผนผังร้าน และสินค้า 
เทคนิคเพ่ิม ยอดขาย
และกําไร เป็นต้น

การจัดการร้านค้า
ด้วยเทคนิคต่าง  แบบมืออาชีพ
อาทิ การสรรหาสินค้า 
จัดเรียงสินค้า การจัดร้าน
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
และการโ ษณาให้สามาร
ตอบสนองตามความต้องการ
และพ ติกรรมของผู้บริโ ค
ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยผู้เช่ียวชาญ

บริการออกแบบ
แผนผังร้านค้า  มิติ

การพั นาองค์ความรู้ 
ผ่านระบบ -learning 
ตลอด 2  ช่ัวโมง 
ในช่องทาง  

o ua t ai co

บริการรับส่ัง ื้อ
จัดเตรียมสินค้า 
และจัดส่งสินค้า 
สําหรับร้านค้าประชารั
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โดย่ในปี 2562 มีรู้��นค��ปลีก
ที�เข้��รู่้วมโครู้งก�รู้ 

6,403 รู้�ย่

ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้ U project 

833 รู้��นค��

ย่อดข้�ย่เฉลี�ย่เพิี�มส้งขึ้�น
รู้�อย่ละ 43
หลังจั�กเข้��รู่้วมโคงก�รู้ 
(เฉลี�ย่ทั�งปีรู้�อย่ละ 20)

ม้ลค่�ท�งเศรู้ษัฐกิจัข้องชุมชน
เพิี�มขึ้�นกว่� 

456 ล��นบ�ทต่อป ี

พัีฒน�ทักษัะด��นค��ปลีก
ให�กับนักศึกษั� สะสม 
ณ์ ปี 2562  กว่� 

39,000 รู้�ย่

นอกจำากน่� เพ่�อผลักดัันให้ลูกค้าไดั้มี่่สิ่วนร้่วมี่กับบร้ิษัทั้ในการ้สิ่งมี่อบโอกาสิต่อให้ชุุมี่ชุนและสิังคมี่ ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ โป็ร้แกร้มี่  
“ลดัวันละถึุง...คุณทั้ำาไดั้” ทั้่ �กล่าวถึึงในบทั้ร้ับมี่่อสิภาพอากาศเป็ล่ �ยน หมีุ่นเว่ยนใชุ้พลังงาน ร้่วมี่สิมี่ทั้บทัุ้นสิ่งต่อโอกาสิให้แก่อาคาร้ 
นวมี่ินทั้ร้บพิตร้ ๘๔ พร้ร้ษา โร้งพยาบาลศิร้ิร้าชุ และ 77 โร้งพยาบาลในชุุมี่ชุน เป็็นจำำานวนกว่า 134 ล้านบาทั้ โคร้งการ้ 1 แก้วมี่วลชุน  
1 บาทั้เพ่�อสิังคมี่ ยังมี่อบเงินบร้ิจำาคมีู่ลค่า 8.8 ล้านบาทั้ นอกจำากน่�ยังมี่่โคร้งการ้อ่�น ๆ ทั้่�บร้ิษัทั้ไดั้ดัำาเนินการ้เพ่�อสิ่งต่อโอกาสิให้กับ 
สัิงคมี่และชุุมี่ชุน ดัังน่�

ทั้ั�งน่�การ้สินับสินุนและสิ่งมี่อบโอกาสิผ่านงบป็ร้ะมี่าณ สิิ�งของ กำาลังคนจำากพนักงานทั้่�มี่่ความี่ตั�งใจำในการ้เป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้สิร้้างคุณค่า 
ทั้างสิังคมี่ร้่วมี่กับบร้ิษัทั้ ในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึสิรุ้ป็ไดั้ดัังน่� 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

สนับสนุนเงินจัำ�นวน 30 ล��นบ�ท ให�แก่สถ�บันก�รู้แพีทย์่ 
จัักรีู้นฤบดินทร์ู้คณ์ะแพีทย่ศ�สตร์ู้ โรู้งพีย่�บ�ลรู้�ม�ธิบดี 
มห�วิทย่�ลัย่มหิดล เพืี�อรู่้วมก่อสรู้��งอ�ค�รู้ และซืี�ออุปกรู้ณ์์
ก�รู้แพีทย์่สำ�หรัู้บด้แลผ้�ป่วย่จั�กทั�วปรู้ะเทศ 

มอบเงินบริู้จั�ค จัำ�นวน 1,000,000 บ�ท ที�ได�จั�กก�รู้แชร์ู้คลิป
เชิดช้พีรู้ะคุณ์ครู้้ 2019 ให�แก่ม้ลนิธิ คนต�บอดแห่งปรู้ะเทศไทย่ 
โดย่มีพีนักง�นจั�กชมรู้มจิัตส�ธ�รู้ณ์ะ ซีีพีี ออลล์ และ แฟื้นคลับ 
7-Eleven Thailand รู่้วมทำ�คว�มดีจััดกิจักรู้รู้มเลี�ย่งอ�ห�รู้กล�งวัน 
และทำ�หนังสืออักษัรู้เบรู้ลล์ มอบให�โรู้งเรีู้ย่นสอนคนต�บอด
กรุู้งเทพีมห�นครู้ เพืี�อให�น�อง ๆ ได�ใช�เรีู้ย่นหนังสือต่อไป

งบประมาน

142.28 ล้านบาท

ส่ิงของ

252 5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

 ล้านบาท

ช่องทางการสนับสนุน

การบริจาคเพ่ือการกุ ล

ร้อยละ 11
การร่วมลงทุนทางสังคม

ร้อยละ 2 5
กิจกรรมเชิงพาณิชย์

ร้อยละ 58.56

ประเ ทการสนับสนุน

จํานวนช่ัวโมงของจิตอาสา

2.2 ล้านบาท
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ซีพี ออลล  ดำ� นิน รกิจบนพน �น อ �มรับ ิดชอบ อ ั ม 

ล ิ ดลอม ลอดจนห ซ � ด ก�รบริห�รจัดก�ร นทน

ท� ิ ดลอม กร น ล ริมก�รมี นร ม อ ชมชน 

พอ ห บ�น อ ร�  นบ�นทีน�อ อ

สงความสุข ดวยความรั ผิด อ

Home รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน
หมุนเวียนใช �พลังงาน

บริหารนาอย�างรู �คุ ค �า
รักษาสมดุลชีวิต

ส�งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห�วงโซ �คุ ค �า

เติมความรัก สร�างด�วยใจ
เพิ่มความเข �มเเขงให �ชุมชน

ปกป องระบบนิเวศ
ยึดมั่นเจตนารม �สี เขียว

จิตอา าพ �อมใจ ัก  
ปกปก ิ่งแวดล�อม

ปกปองผืนปา ท ัพยาก  
เอื้ออาท ลกของเ า



ซีพี ออลล  ดำ� นิน รกิจบนพน �น อ �มรับ ิดชอบ อ ั ม 

ล ิ ดลอม ลอดจนห ซ � ด ก�รบริห�รจัดก�ร นทน

ท� ิ ดลอม กร น ล ริมก�รมี นร ม อ ชมชน 

พอ ห บ�น อ ร�  นบ�นทีน�อ อ

สงความสุข ดวยความรั ผิด อ

Home รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน
หมุนเวียนใช �พลังงาน

บริหารนาอย�างรู �คุ ค �า
รักษาสมดุลชีวิต

ส�งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห�วงโซ �คุ ค �า

เติมความรัก สร �างด�วยใจ
เพิ่มความเข �มเเขงให �ชุมชน

ปกป องระบบนิเวศ
ยึดมั่นเจตนารม �สี เขียว

จิตอา าพ �อมใจ ัก  
ปกปก ิ่งแวดล�อม

ปกปองผืนปา ท ัพยาก  
เอื้ออาท ลกของเ า



ภ�ย่ในปี 2563
เทีย่บกับปีฐ�น 255810

ลดก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักต่อหน่วย่รู้�ย่ได�
รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

รัู้บมือสภ�พีอ�ก�ศเปลี�ย่น 
หมุนเวีย่นใช�พีลังง�น 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG13 รับม้ีอกัิบกิารเปลี�ยนแปลง 
  สุภาพภูมิีอากิาศั
 13.1 เสริมสร้างความสามารถั 
  ในการปรับตั่วต่่ออันต่ราย 
  เกี�ยวกับสภิาพื่อากาศ

SDG12 กิารบริโภคัและกิารผลิต
  อย่างมีีคัวามีรับผิดิ์ชอบ
 12.2 ภิายในปี ค.ศ. 2030 บรรลุุ่ 
  การบริหารจัดการที�ยั�งยืนแลุ่ะ 
  การใช้้ทรัพื่ยากรธรรมช้าติ่ 
  อย่างมีประสิทธิภิาพื่

 12.5 ลุ่ดการสร้างของเสียโดย 
  เน้นกระบวนการป้องกัน  
  ลุ่ดรีไซ่เคิลุ่แลุ่ะการนำามาใช้้ใหม่

ลดก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรู้ือนกรู้ะจัก   

25,967
ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์
เทีย่บเท่�

เพิี�มก�รู้ใช�พีลังง�นหมุนเวีย่น 

4,280,110
กิโลวัตต์-ชั�วโมง

ลดก�รู้ใช�พีล�สติก 

3,329 ตัน  

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

SDG7 พลังงานสุะอาดิ์ที์�ทุ์กิคันเข้็าถึงได้ิ์
 7.2 เพิื่�มสัดส่วนการใช้้พื่ลัุ่งงาน
  หมุนเวียน

 7.3 เพิื่�มประสิทธิภิาพื่
  การใช้้พื่ลัุ่งงาน

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=5xg5YyrDrlE  

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจกต่อหน่วยรายได้
(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่าต่อล้านบาท)

2.50

2.42

2.44

2.45

2.27

2.20

2560

2559

2561

2562

เปาหมาย
2563

เปาหมาย
2568

(เทียบปี าน 256 )

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจก
ต่อหน่วยรายได้ท่ีลดลง (ร้อยละ)

-0.79

-3.97

-3.17

-2.78

-10

-12.5

2560

2559

2561

2562

เปาหมาย
2563
เปาหมาย
2568
(เทียบปี าน 256 )
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คัวามีท้์าท์าย

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญ 
ของสิภาวะการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ ซึื้�งเป็็นปั็ญหาสิิ�งแวดัล้อมี่ท่ั้�โลกกำาลังเผชิุญ 
อยู่ในป็ัจำจำุบัน โดัยกิจำกร้ร้มี่ของมี่นุษย์เป็็นป็ัจำจำัยหลักทั้่�สิ่งผลให้สิภาวะการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศและอุณหภูมิี่ของโลกเพิ�มี่ขึ�นอย่างต่อเน่�อง จำากการ้จัำดัทั้ำาเป้็าหมี่ายการ้พัฒนา 
ท่ั้�ยั�งย่น (SDGs) ท่ั้�ได้ัรั้บการ้รั้บร้องจำาก 193 ป็ร้ะเทั้ศสิมี่าชิุกขององค์การ้สิหป็ร้ะชุาชุาติ 
เป็้าหมี่ายทั้่� 13 และสิอดัคล้องกับเป็้าหมี่ายความี่ตกลงป็าร้่สิ (Paris Agreement)  
เร้่�องการ้ร้ับมี่่อการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมี่ิอากาศ บร้ิษัทั้เล็งเห็นถึึงโอกาสิการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ 
ในการ้เป็ล่�ยนแป็ลงป็ัญหาสิำาคัญของโลก จำึงมี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นร้่วมี่เป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้ร้่วมี่ 
ลดัก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกควบคู่ไป็กับการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำอย่างรั้บผิดัชุอบ 

คว�มคืบหน��ปี 2562

ข้ย่�ย่ผลโครู้งก�รู้ผลิตพีลังง�น
ไฟื้ฟื้�้จั�กพีลังง�นแสงอ�ทิตย์่  
ครู้อบคลุมศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค�� 
บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน) 
บริู้ษััท สย่�มแม็คโครู้ จัำ�กัด (มห�ชน) 
บริู้ษััท ซีีพีีแรู้ม จัำ�กัด

โครู้งก�รู้ย่กรู้ะดับก�รู้ใช�บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์
ในรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น โดย่ใช�วัสดุ
ที�ทำ�จั�กธรู้รู้มช�ติและส�ม�รู้ถ
ย่่อย่สล�ย่ได�เองต�มธรู้รู้มช�ติ
รู้วมถึงก�รู้ลดใช�พีล�สติก
จั�กก�รู้พัีฒน�บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์

ติดต�มและเปิดเผย่ข้�อม้ลก�รู้ปล่อย่
ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้ CDP 
ครู้อบคลุมทั�ง scope 1,2 และ 3 

สรู้��งคว�มรู่้วมมือกับภ�ครัู้ฐ 
และองค์กรู้รู้ะหว่�งปรู้ะเทศ 
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้พัีฒน�เมือง    
ค�ร์ู้บอนตำ�� (Low Carbon City)

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้จััดก�รู้ก�รู้เปลี�ย่นแปลงสภ�พีภ้มิอ�ก�ศ 

23,384
0

2561

2562

การใช้พลังงาน
ปริมาณการใช้พลังงาน แยกตามแหล่งพลังงาน (กิกะจูล)

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน 

น้ํามันเตา

น้ํามันดีเ ล

พลังงานไ า
ท่ี ื้อจาก ายนอก

น้ํามันเบน ิน

กา ธรรมชาติ

7,872,737
8,578,506

2561

2562

พลังงาน
หมุนเวียน

4,604
15,408

2561

2562

53,292
58,217

2561

2562

292,398
348,141

2561

2562

14,666
15,363

2561

2562

117,496
122,440

2561

2562

พลังงานหมุนเวียน (กิกะจูล)
พลังงานท่ี ื้อจาก ายนอก (กิกะจูล)
พลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป (กิกะจูล)

ร้อยละ 0.17

ร้อยละ 5.95

ร้อยละ 93.88

15,408

544,162

8,578,506

กา ปโตเลียมเหลว
พลังงานหมุนเวียน (กิกะจูล)
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ต่อพลังงานท้ังหมด (ร้อยละ)

2559 2560 2561 2562

122
0

0.04
0.05

0.18

2,983

4,604

15,408
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การใช้พลาสติก

PET
HDPE
PP

PS
PBS
Oxo-Degradeble

สัดส่วนการใช้พลาสติก (บรรจุ ัณ ์พลาสติก  ุงพลาสติก  พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว)  

46ร้อยละ
11,433

688

12,396

 ร้อยละ 1ร้อยละ

199 {

 5ร้อยละ

ปริมาณการใช้พลาสติก (ล้านช้ิน)
ปริมาณการใช้พลาสติกต่อสาขา (ล้านช้ิน สาขา)

2561 2562 2563
(การคาดการณ์)

0.72 0.59 0.54

7,882

7,938

7,994

818
688

2561

2562

สัดส่วนการใช้พลาสติก
แยกตามประเ ทพลาสติก (ตัน)

PET

HDPE

PBS

PP

PS

0
18

2561

2562

OXO-Degradeble 325
64

2561

2562

100
117

2561

2562

9,447
11,433

2561

2562

11,923
12,396

2561

2562

ปริมานการใช้พลาสติกท้ังหมด (ตัน)

22,615

24,718

2561 2562

หมายเหตุ  ข้อมูลการใช้บรรจุ ณั ์พลาสติก ุงพลาสติก และพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว ขอบเขตข้อมูลเ พาะ บริษัท ีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
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การปล่อยกา เรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจก
แยกตามแหล่งกําเนิด (ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

กา มีเทนจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย

การเผาไหม้
เช้ือเพลิงชีว าพ

กา ธรรมชาติ

น้ํามันดีเ ล

น้ํามันเบน ิน

3,253
3,724

2561

2562

6.60
0.19

2561

2562

พลังงานไ า
ท่ี ื้อจาก ายนอก

1,272,977
1,387,096

2561

2562

1,060
999

2561

2562

8,730
8,021

2561

2562

N/A
597

2561

2562

การปล่อยกา เรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

การปล่อยกา เรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลังงาน (Scope 2)
(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

การ ื้อสินค้า
และบริการ

การขนส่งและ
กระจายสินค้า

(ต้นน้ํา)

การจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
การดําเนินธุรกิจ

การเดินทาง
เพ่ือธุรกิจ

การเดินทาง
ไป-กลับ

ของบุคลากร

การใช้งานผลิต ัณ ์
ท่ีจัดจําหน่าย

การจัดการ ากผลิต ัณ ์
ท่ีจําหน่าย

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจก
ทางอ้อมอ่ืน 

(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

HFCS PFCS

15.11
ร้อยละ 1.06

ร้อยละ

58.17
ร้อยละ

7.07
ร้อยละ

18.61
ร้อยละ

0.23
ร้อยละ

0.20
ร้อยละ

90,128

231,528

2,588

192,510

13,528

2,934

741,535

13,343

1,387,096
98.05ร้อยละ

1.95ร้อยละ

C

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

4,357*
25,967*

2561
2562

*กิ กรรม เ รบอน ก ร ก รล ล ิก 
 ล ก รใ ้ ล น มนเ น

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  161



แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

กิรอบกิารดิ์ำาเนินงานด้ิ์านกิารเปลี�ยนแปลงสุภาพภูมิีอากิาศั

บร้ิษัทั้ไดั้กำาหนดัแนวทั้างในการ้ดัำาเนินงานดั้านการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมี่ิอากาศควบคู่กับการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่างร้ับผิดัชุอบ ผ่าน 
มี่าตร้การ้ต่าง ๆ ในการ้เพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพและการ้อนุรั้กษ์พลังงาน 
และการ้ใชุ้พลังงานหมีุ่นเว่ยน การ้จำัดัการ้บร้ร้จำุภัณฑ์์พลาสิติก 

นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังมี่่การ้สิ่�อสิาร้ผลการ้ดัำาเนินงานต่อผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย เพ่�อแสิดังถึึงความี่โป็ร้่งใสิ สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบไดั้ ผ่านโคร้งการ้ 
การ้เป็ิดัเผยข้อมีู่ลคาร้์บอน (Carbon Disclosures Project: CDP) และร้ายงานการ้พัฒนาอย่างยั�งย่น ร้วมี่ถึึงการ้ร้ายงานความี่ก้าวหน้า 
การ้ป็ฏิิบัติตามี่ข้อตกลงโลกแห่งสิหป็ร้ะชุาชุาติ อย่างต่อเน่�อง

ทั้่ �สิอดัคล้องกับแผนการ้จำัดัการ้ดั้านขยะพลาสิติกจำากภาคร้ัฐ 
การ้ให้การ้สินับสินุนและความี่ร้่วมี่มี่่อกับภาคสิ่วนอ่�น ๆ เพ่�อลดั 
ผลกร้ะทั้บจำากการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำและส่ิงเสิริ้มี่แนวคิดั และสิร้้างจิำตสิำานึก 
ในการ้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของปั็ญหาด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่  

 Go Green

ร้านเพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green Store)

โลจิสติกส์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ogi tic)

นวัตกรรมบรรจุ ัณ ์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ac aging)

ปลูกจิตสํานึก
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green i ing)

กลยุทธ์ เ เว่น โก กรีน (  Go Green Strateg )

การแสดงเจตจํานง

ในการลดผลกระทบ 
ท้ังปฏิบัติตามก หมาย 
ข้อบังคับ และสอดคล้อง
เปาหมายสากล S G

01 02 03 04 05 06
การประเมินความเส่ียง
และโอกาส 

โดยผนวกเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงในการประเมิน
ความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 
ท้ังในระดับ Top-do n 
และ otto -up 

anage ent โดยใช้
กรอบการประเมิน
TCFD

การกําหนดนโยบาย
เปาหมายและกลยุทธ์ 

ในการลดการปล่อย
กา เรือนกระจก
และบรรเทาตลอด
ห่วงโ ่คุณค่า
ของการดําเนินธุรกิจ

การดําเนินการ 

ผ่านโครงการต่าง  
ายใต้กลยุทธ์ 
เ เว่น โก กรีน

(  Go Green)
ท้ัง  ด้าน

การประเมิน 
และติดตามวัดผล 

ติดตามความคืบหน้า
เทียบเปาหมาย รวม ึง 
วิเคราะห์แนวทาง
ปรับปรุงผลดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการ
พั นาความย่ังยืน
ทุกไตรมาส

ส่ือสารต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ึงกลยุทธ์
การดําเนินการ
ความร่วมมือกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความคืบหน้า
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กิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงและโอกิาสุด้ิ์านกิารเปลี�ยนแปลงสุภาพภูมิีอากิาศั 

ปัจีจัียกิารพิจีารณาและผลกิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยง

บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยง และโอกาสิด้ัานการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศผ่านการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยงทัั้�วทัั้�งองค์กร้ ทัั้�ง Bottom-up  
โดัยแต่ละหน่วยธิุร้กิจำร้ะบุป็ัจำจำัยความี่เสิ่�ยงทั้่�เก่�ยวข้องในการ้ป็ฏิิบัติหน้าทั้่�ผ่าน Risk Champion และ Top-down การ้ป็ร้ะเมี่ินผ่านคณะ 
กร้ร้มี่การ้กลยุทั้ธ์ิองค์กร้ คร้อบคลุมี่ทัั้�งความี่เส่ิ�ยงในปั็จำจุำบันและท่ั้�เกิดัขึ�นใหม่ี่ (Emerging Risk) ตามี่กร้อบการ้ร้ายงานจำากคณะทั้ำางานเปิ็ดัเผยข้อมูี่ล 
การ้เงินท่ั้�เก่�ยวข้องกับสิภาพอากาศ (Task Force on Climate-relaed Financial Disclosures :TCFD) โดัยพิจำาร้ณาจำากปั็จำจัำยต่าง ๆ และ 
ได้ัผลการ้ป็ร้ะเมิี่นเบ่�องต้น ดัังน่�

ความี่เสิ่�ยงจำากผลกร้ะทั้บทั้างกายภาพ 
ทั้ั�งแบบเฉ่ยบพลันและเร้่�อร้ังจำากการ้ 
เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ เชุ่น 
นำ�าท่ั้วมี่ และภัยแล้ง การ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศท่ั้�ไม่ี่สิามี่าร้ถึคาดัการ้ณ์ได้ั  
และอุณหภูมิี่ท่ั้�สูิงขึ�น

ความี่เส่ิ�ยงจำากนโยบายและข้อบังคับ 
ในปั็จำจุำบันและท่ั้�เกิดัขึ�นใหม่ี่ท่ั้�อาจำม่ี่ผล 
กร้ะทั้บต่อธุิร้กิจำร้วมี่ถึึงกฎีร้ะเบ่ยบ 
ท่ั้�เก่�ยวข้องกับสิภาพอากาศ จำากการ้ 
สัิงเกตการ้ณ์เวท่ั้โลกและแนวทั้างการ้ 
ดัำาเนินงานของภาครั้ฐ และการ้คาดัการ้ณ์ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ  
(Scenarios) 

ความี่เส่ิ�ยงจำากเทั้คโนโลย่ท่ั้�อาจำม่ี่ผลกร้ะทั้บ 
ต่อธิุร้กิจำในการ้ป็ร้ับตัวเพ่�อให้ทั้ันต่อ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงต่าง ๆ ของเทั้คโนโลย ่

ความี่เส่ิ�ยงจำากความี่คาดัหวังท่ั้�สูิงขึ�นของ 
ผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย ทั้่�สิ่งผลต่อชุ่�อเสิ่ยง 
และมูี่ลค่าของแบร้นด์ั ทัั้�งจำากผลิตภัณฑ์์ 
บร้ิการ้ และการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ

• ความี่เสิ่ยหายต่อโร้งงานและร้้านสิาขา ร้วมี่ถึึง
 สิิ�งก่อสิร้้างและอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ
• ขั�นตอนการ้จำัดัการ้สิินค้า เชุ่น การ้วางแผนการ้จำัดัการ้  
 การ้จำัดัเก็บและการ้จำัดัสิ่ง
• การ้ผลิตและคุณภาพของสิินค้า
• ผลิตผลของสิินค้าเกษตร้ซึื้�งเป็็นวัตถุึดิับของสิินค้าของบริ้ษัทั้
• ค่าใชุ้จำ่ายและผลการ้ดัำาเนินงานดั้านพลังงาน

• การ้ดัำาเนินงานตามี่กฎีหมี่ายหร้่อข้อกำาหนดัเก่�ยวกับ
 การ้ออกแบบอาคาร้เพ่�อการ้อนุร้ักษ์พลังงาน
• การ้เป็ล่�ยนไป็ใชุ้สิาร้ทั้ำาความี่เย็นอ่�นเน่�องจำากม่ี่การ้ป็ร้ะกาศ
 การ้ยกเลิกการ้ใชุ้งานสิาร้ทั้ำาความี่เย็นบางชุนิดั
• ค่าใชุ้จำ่าย จำัดัการ้ และจำัดัหาวัสิดัุทั้ดัแทั้นและ
 การ้ดัำาเนินงานทั้่�เก่�ยวข้องเพ่�อให้เป็็นไป็ตามี่ทั้ิศทั้าง
 ของการ้จัำดัการ้พลาสิติกใชุ้แล้วทิั้�ง ( Single-use Plastic)

• ค่าใชุ้จำ่ายสิำาหร้ับการ้เป็ล่�ยนแป็ลงดั้านเทั้คโนโลย่ 
 เชุ่น สิิ�งก่อสิร้้างหร้่ออุป็กร้ณ์ทั้่�ร้องร้ับเทั้คโนโลย่ 
 และการ้ฝึกอบร้มี่พนักงานและผู้เชุ่�ยวชุาญ เป็็นต้น 

• ชุ่�อเสิ่ยงดั้านลบ หากบร้ิษัทั้ไมี่่มี่่ความี่ชุัดัเจำน
 ในการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้ผลักดัันเป็้าหมี่ายและนโยบาย
 สิ่งเสิร้ิมี่ดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ และการ้เป็ล่�ยนแป็ลง
 สิภาพภูมี่ิอากาศ

คัวามีเสีุ�ยง ผลกิระท์บต่อบริษััท์

คัวามีเสีุ�ยง
ท์างกิายภาพ 
(Physical Risk)

นโยบาย
และข้็อบังคัับ 
(Policy 
and Legal)

เท์คัโนโลยี 
(Technology)

ช้�อเสีุยง
(Reputation)

 Go Green

ร้านเพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green Store)

โลจิสติกส์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ogi tic)

นวัตกรรมบรรจุ ัณ ์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ac aging)

ปลูกจิตสํานึก
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green i ing)

กลยุทธ์ เ เว่น โก กรีน (  Go Green Strateg )

การแสดงเจตจํานง

ในการลดผลกระทบ 
ท้ังปฏิบัติตามก หมาย 
ข้อบังคับ และสอดคล้อง
เปาหมายสากล S G

01 02 03 04 05 06
การประเมินความเส่ียง
และโอกาส 

โดยผนวกเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงในการประเมิน
ความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 
ท้ังในระดับ Top-do n 
และ otto -up 

anage ent โดยใช้
กรอบการประเมิน
TCFD

การกําหนดนโยบาย
เปาหมายและกลยุทธ์ 

ในการลดการปล่อย
กา เรือนกระจก
และบรรเทาตลอด
ห่วงโ ่คุณค่า
ของการดําเนินธุรกิจ

การดําเนินการ 

ผ่านโครงการต่าง  
ายใต้กลยุทธ์ 
เ เว่น โก กรีน

(  Go Green)
ท้ัง  ด้าน

การประเมิน 
และติดตามวัดผล 

ติดตามความคืบหน้า
เทียบเปาหมาย รวม ึง 
วิเคราะห์แนวทาง
ปรับปรุงผลดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการ
พั นาความย่ังยืน
ทุกไตรมาส

ส่ือสารต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ึงกลยุทธ์
การดําเนินการ
ความร่วมมือกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความคืบหน้า
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โอกาสิในการ้เพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพใน 
การ้ใชุ้พลังงานและทั้ร้ัพยากร้อ่�น ๆ 
และการ้เพิ�มี่สิัดัสิ่วนการ้ใชุ้พลังงาน 
หมีุ่นเว่ยน เน่�องจำากมี่่เทั้คโนโลย่ 
ทั้่�ก้าวหน้าและหลากหลายมี่ากขึ�น 

โอกาสิจำากการ้เล่อกใชุ้แหล่งพลังงาน 
ทั้่�มี่่ความี่มี่ั�นคง และแหล่งพลังงานทั้่�มี่ ่
ความี่หลากหลาย  

โอกาสิในการ้เพิ�มี่สิัดัสิ่วนของผลิตภัณฑ์์ 
บริ้การ้สิำาหรั้บสิินค้าบางชุนิดัทั้่�สิ่งเสิร้ิมี่ 
การ้ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก 
และเป็็นมี่ิตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ 

โอกาสิในการ้เพิ�มี่ความี่สิามี่าร้ถึในการ้ 
แข่งขันและชุ่องทั้างการ้ตลาดัท่ั้�ได้ัเป็ร่้ยบ 
คู่แข่งท่ั้�เก่�ยวข้องกับด้ัานการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศ

• การ้ลดัค่าใชุ้จำ่ายจำากการ้ใชุ้พลังงานอย่างคุ้มี่ค่า
• ชุ่�อเสิ่ยงดั้านการ้ใชุ้พลังงานอย่างคุ้มี่ค่า
• ค่าใชุ้จำ่ายดั้านทั้ร้ัพยากร้และการ้จำัดัการ้ของเสิ่ยลดัลง

• โอกาสิในการ้เล่อกใชุ้แผงพลังงานแสิงอาทั้ิตย์ทั้่�มี่่
 ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพสิูงขึ�นและร้าคาถึูกลง ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึลดั
 ค่าใชุ้จำ่ายดั้านพลังงาน และสิามี่าร้ถึใชุ้เป็็นหน่วยผลิต
 ไฟ่ฟ่้าสิำาร้องในกร้ณ่ทั้่�โคร้งข่ายไฟ่ฟ่้าหลักขัดัข้อง

• เกิดันวัตกร้ร้มี่ในการ้ผลิตผลิตภัณฑ์์และบร้ิการ้ และเพิ�มี่ 
 ร้ายไดั้จำากสิินค้าบางชุนิดั
• เพิ�มี่ชุ่�อเสิ่ยงดั้านบวกจำากการ้ขายผลิตภัณฑ์์และบร้ิการ้ 
 ทั้่�สิ่งเสิร้ิมี่ดั้านการ้ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก

• ร้ายไดั้จำากสิินค้าทั้่�เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่
• ชุ่องทั้างในการ้โฆษณาสิินค้าและบริ้การ้ ร้วมี่ถึึงการ้เข้าถึึง 
 ผู้บร้ิโภคอย่างร้วดัเร้็ว

โอกิาสุ ผลกิระท์บต่อบริษััท์

ประสิุท์ธิิภาพ
กิารใช้ท์รัพยากิร 
(Resource 
Efficiency)

แหล่งพลังงาน 
(Energy 
Source)

ผลิตภัณฑ์์
และบริกิาร 
(Products 
and Services)

กิารตลาดิ์ (Mar-
ket)

ปัจีจัียกิารพิจีารณาและผลกิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยง

หมี่ายเหตุ : ร้ายละเอ่ยดัของขั�นตอนการ้ดัำาเนินงานยังอยู่ในขั�นตอนการ้พิจำาร้ณาและวางแผน
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1. รู้��นเพืี�อสิ�งแวดล�อม (Green Store) 

บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ป็ร้ับป็รุ้งร้ะบบและอุป็กร้ณ์ไฟ่ฟ่้าต่าง ๆ  ในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ภายใต้กลยุทั้ธิ์ย่อย “ร้้านเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ 
(Green Store)” ผ่านโคร้งการ้ทั้่�หลากหลายขององค์กร้อย่างต่อเน่�อง อาทั้ิ

โครงการผลิตพลังงานไ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

5

โครงการหลอดไ  
ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

3 โครงการ noc do n Store
นําวัสดุเปลือกอาคารกลับมาใช้ใหม่

7

โครงการเคร่ืองปรับอากา  
ประเ ท n erter ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

2

โครงการสํารวจและติดตาม
ส าพอากา ายในร้านเ เว่นอีเล เว่น

4 โครงการส านีอัดประจุไ า
สําหรับยานยนต์ไ า

8

โครงการปรับปรุงระบบทําความเยนของตู้แสดงสินค้า
ชนิดไร้บานประตูเป็นแบบรวม ูนย์

6

โครงการปรับปรุงประสิทธิ าพคอยล์เยน
สําหรับตู้แช่เยนขนาดใหญ่ ( ault)

1

5

3

2

6 1

8

7

4
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โคัรงกิารปรับปรุงประสิุท์ธิิภาพคัอยล์เย็น
สุำาหรับตู้เย็นข็นาดิ์ใหญ่ (Vault) 
โคร้งการ้ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพคอยล์เย็นสิำาหร้ับตู้เย็นขนาดัใหญ่ (Vault) ป็ัจำจำุบันมี่่จำำานวน 1,341 สิาขา 
สิ่งผลให้การ้ใชุ้พลังงานภายในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นลดัลงต่อเดั่อนเฉล่�ย 163.78 กิโลวัตต์ชุั�วโมี่งต่อสิาขา 
โดัยม่ี่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�งปี็ละ 200 สิาขาตั�งแต่ปี็ 2563 เป็็นต้นไป็

โคัรงกิารเคัร้�องปรับอากิาศัประเภท์ Inverter ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ในป็ี 2562 มี่่การ้ดัำาเนินการ้ทั้ดัลองป็ร้ับเป็ล่�ยนการ้ติดัตั�งเคร้่�องป็ร้ับอากาศป็ร้ะเภทั้ Inverter 
ซื้ึ�งสิ่งผลให้การ้ใชุ้พลังงานต่อเดั่อนลดัลงเฉล่�ย 864 กิโลวัตต์-ชุั�วโมี่งต่อสิาขา นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ 
ยังมี่่การ้เป็ล่�ยนสิาร้ทั้ำาความี่เย็นเป็็น R-32 ซื้ึ�งมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ทั้ำาความี่เย็นสิูงกว่าเดัิมี่ ในขณะทั้่�มี่่ 
ค่าศักยภาพในการ้ทั้ำาให้เกิดัภาวะโลกร้้อน (Global Warming Potential – GWP) ตำ�ากว่า R-22 และ 
R- 410A ท่ั้�ใชุ้อยู่เดิัมี่ ขณะน่�ม่ี่การ้ดัำาเนินงานไป็แล้ว 807 สิาขา สิำาหรั้บสิาขาเปิ็ดัใหม่ี่ และสิาขาท่ั้�ม่ี่การ้ 
ป็รั้บเป็ล่�ยนอุป็กร้ณ์ คาดัว่าจำะสิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกได้ั 7.924 ตันคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ั 
เท่ั้ยบเท่ั้าต่อสิาขา 

โคัรงกิารหลอดิ์ไฟ LED ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
ป็ัจำจำุบันมี่่ร้้านทั้่�เป็ล่�ยนมี่าใชุ้หลอดัไฟ่ LED จำำานวน 3,983 สิาขา เพ่�อเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพร้ะบบไฟ่สิ่องสิว่าง 
สิำาหร้ับอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ เชุ่น ป้็ายไฟ่ ชัุ�นแสิดังสิินค้า และไฟ่ท่ั้�อยูบ่ริ้เวณบานป็ร้ะตูสิำาหรั้บส่ิองสิว่างสิินค้า 
โดัยสิ่งผลให้การ้ใชุ้พลังงานลดัลงต่อเดั่อนเฉล่�ย 482.65 กิโลวัตต์-ชุั�วโมี่งต่อสิาขา โดัยมี่่แผนติดัตั�ง 
ในสิาขาเป็ิดัใหมี่่ทั้ั�งหมี่ดั

โคัรงกิารสุำารวจีและติดิ์ตามีสุภาพอากิาศัภายในร้านเซเว่นอีเว่นอีเลฟเว่น
จำากนวัตกร้ร้มี่ดั้าน IoT (Internet of Things) ทั้่�บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้พัฒนาในป็ี 2561 เพ่�อเก็บข้อมีู่ลและ 
วิเคร้าะห์การ้ทั้ำางานของอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ  ในร้้านสิาขา เชุ่น เคร้่�องทั้ำาความี่เย็นและเคร้่�องป็ร้ับอากาศ โดัย
ร้ะบบจำะทั้ำาการ้ดัูแลตร้วจำวัดัอุณหภูมี่ิตลอดัเวลา พร้้อมี่ทั้ั�งคำานวณและแจำ้งเต่อนให้ทั้ำาการ้บำารุ้งรั้กษา 
เม่ี่�อตร้วจำพบสิิ�งผิดัป็กติก่อนท่ั้�อุป็กร้ณ์จำะเกิดัการ้ชุำารุ้ดัจำริ้ง ซึื้�งโคร้งการ้น่�จำะชุ่วยเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ส่ิ�อสิาร้ 
ลดัเวลา และป็ร้ะหยัดัค่าใชุ้จำ่ายในการ้บำารุ้งร้ักษา นอกจำากน่� ยังชุ่วยลดัของเสิ่ยทั้่�เป็็นอุป็กร้ณ์ไฟ่ฟ่้า 
และขยะอาหาร้ทั้่�อาจำเกิดัขึ�นหากอุป็กร้ณ์เกิดัการ้ชุำารุ้ดัอ่กดั้วย ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ทั้ำาการ้ทั้ดัลอง 
โคร้งการ้ดัังกล่าวกับร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 3 สิาขา ไดั้แก่ สิาขาสิามี่ย่านมี่ิตร้ทั้าวน์ สิาขาป็ร้ะสิานมี่ิตร้ 
และสิาขาสิ่ลมี่ 19 โดัยสิำาร้วจำอุป็กร้ณ์ทั้่�แตกต่าง เชุ่น ตู้แชุ่ข้าวกล่อง ตู้และห้องแชุ่สิินค้าเคร้่�องดั่�มี่ 
สิภาพอากาศภายในร้้าน โดัยมี่่การ้แสิดังผลการ้สิำาร้วจำดัังภาพ โดัยมี่่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�งป็ีละ  
200 สิาขา ตั�งแต่ป็ี 2563 เป็็นต้นไป็

1

2

3

4
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ดิ์ำาเนินกิาร
ติดิ์ตั�งแล้ว

3,983 
สุาข็า 

ลดิ์กิารใช้พลังงาน
ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

482.65
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อสุาข็า
ต่อเด้ิ์อน

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์

7.924
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์าต่อสุาข็า 

ลดิ์กิารใช้พลังงาน
จีากิกิารปรับเปลี�ยน
เคัร้�องปรับอากิาศัประเภท์ 
inverter 

864
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีง
ต่อสุาข็าเด้ิ์อน

โคัรงกิารผลิตพลังงานไฟฟ�า
จีากิพลังงานแสุงอาทิ์ตย์

5.1  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

5.2  สุยามีแม็ีคัโคัร

5.3  ซีพีแรมี

ปัจีจุีบันมีีจีำานวน

1,341 สุาข็า

ลดิ์กิารใช้พลังงาน
ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ต่อเด้ิ์อนเฉลี�ย 

163.78 
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อสุาข็า

ในปี 2562 
มีีสุาข็าที์� 
ติดิ์ตั�งรวมี 

ในปี 2562 
มีีสุาข็าที์� 
ติดิ์ตั�งรวมี 

ในปี 2562 
มีีโรงงาน
ติดิ์ตั�ง 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟ�ารวมี

ผลิตพลังงาน
ไฟฟ�ารวมี

ผลิตพลังงาน
คัวามีร้อนท์ดิ์แท์น
กิารใช้พลังงานไฟฟ�า

10 
สุาข็า 

20 
สุาข็า 

1
พ้�นที์�

196,680 
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อปี

766,500   
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อปี

2,803,922
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อปี

114.49
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์า

446.17 
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์า

1,632.16
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์า

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์ 

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์ 

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์ 

5
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โคัรงกิารปรับปรุงระบบท์ำาคัวามีเย็นข็องตู้แสุดิ์งสิุนค้ัา
ชนิดิ์ไร้บานประตูเป็นแบบรวมีศูันย์ 
ปั็จำจุำบันดัำาเนินการ้ติดัตั�งไป็แล้วจำำานวน 412 สิาขา คาดัว่าจำะส่ิงผล 
ให้การ้ใชุ้พลังงานลดัลงเฉล่�ย 242.7 กิโลวัตต์-ชัุ�วโมี่งต่อสิาขาต่อเด่ัอน 
สิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกไดั้กว่า 698 ตันคาร้์บอน- 
ไดัออกไซื้ดั์เทั้่ยบเทั้่า โดัยมี่่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�งป็ีละ 200 สิาขา  
ตั�งแต่ป็ี 2563 เป็็นต้นไป็

โคัรงกิาร Knockdown Store 
นำาวัสุดุิ์เปล้อกิอาคัารกิลับมีาใช้ใหม่ี
ในป็ี 2562 มี่่จำำานวนทั้ั�งหมี่ดั 64 สิาขา โดัยมี่่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�ง 
ป็ีละ 200 สิาขา ภายในป็ี 2653 เป็็นต้นไป็

โคัรงกิารสุถานีอัดิ์ประจุีไฟฟ�าสุำาหรับยานยนต์ไฟฟ�า
จำากนโยบายการ้ส่ิงเสิริ้มี่ และสินับสินุนการ้ใชุ้ยานยนต์ไฟ่ฟ้่า (Electric  
Vehicle • EV) ของสิำานักนโยบายและแผนพลังงาน กร้ะทั้ร้วงพลังงาน 
ท่ั้�ม่ี่เป้็าหมี่ายให้เกิดัการ้ใชุ้ร้ถึยนต์ป็ร้ะเภทั้ไฮบริ้ดัป็ลั�กอิน และแบตเตอร่้�
ร้วมี่ 1.2 ล้านคัน ในปี็ พ.ศ. 2579 โดัยในปี็ 2561 บริ้ษัทั้ร่้วมี่ม่ี่อกับ 
การ้ไฟ่ฟ้่านคร้หลวง (กฟ่น.) ติดัตั�งเคร่้�องอัดัป็ร้ะจุำไฟ่ฟ้่าแบบชุาร์้จำป็กติ  
(Normal Charge) ตามี่เง่�อนไขค่าตอบแทั้นและหน้าท่ั้�ความี่รั้บผิดัชุอบ 
ท่ั้�ตกลงกันจำำานวน 4 เคร่้�อง ท่ั้�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 2 สิาขา ได้ัแก่ สิาขา 
บ้านสิวนลาซื้าล (ศร้่นคร้ินทั้ร้์) และสิาขาจำร้ัญสินิทั้วงศ์ 11  
ขยายผลไป็แล้วอ่ก 17 สิาขาในปี็ 2562 บริ้ษัทั้หวังเป็็นอย่างยิ�งว่า 
จำะไดั้เป็็นสิ่วนหนึ �งในการ้ชุ่วยสิ่งเสิร้ิมี่การ้กร้ะจำายจำุดับร้ิการ้ 
เคร้่�องอัดัป็ร้ะจำุไฟ่ฟ่้าโดัยคัดัเล่อกสิาขาทั้่�เข้าเกณฑ์์ทั้่�กำาหนดั เชุ่น 
มี่่ทั้่�จำอดัร้ถึมี่ากกว่า 8 คัน จำอดัเป็็นแนวเสิ้นตร้ง แนวจำอดัไมี่่เอ่ยง 
และพ่�นทั้่�จำอดัร้ถึไมี่่ลาดัเอ่ยง หร้่อมี่่ความี่ชุัน เป็็นต้น

ลดิ์กิารใช้พลังงาน 

242.7 
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อสุาข็า 

ปี 2562 ติดิ์ตั�งไปแล้ว

ปี 2563 มีีแผนดิ์ำาเนินกิารติดิ์ตั�ง

จีำานวน 64 สุาข็า

จีำานวน 200 สุาข็า

6

7

8
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2. โลจิัสติกส์เพืี�อสิ�งแวดล�อม (Green Logistic) 

บร้ิษัทั้มี่่การ้ดัำาเนินงานดั้านการ้ขนสิ่งและการ้กร้ะจำายสิินค้าเพ่�อ 
สิิ�งแวดัล้อมี่มี่าอย่างต่อเน่�อง  โดัยมุ่ี่งเน้นด้ัานการ้จัำดัการ้พลังงานผ่าน 
การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ เพ่�อเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพดั้านการ้ขนสิ่ง 
และการ้กร้ะจำายสิินค้า ลดัการ้ใชุ้เชุ่�อเพลิงในการ้ขนส่ิง และลดัการ้ 
ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก ผ่านการ้ป็รั้บเป็ล่�ยนขนาดัร้ถึขนส่ิง ร้ถึกร้ะจำาย 
สิินค้า และบร้ิหาร้จำัดัการ้เวลาในการ้ขนสิ่ง พร้้อมี่ทั้ั�งร้่วมี่มี่่อกับ 
บร้ิษัทั้ผู้ขนสิ่ง ในการ้เก็บข้อมีู่ลการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก ภายใต้ 
กลยุทั้ธ์ิ “โลจิำสิติกส์ิเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green Logistic)” นอกจำากน่� 
บริ้ษัทั้ยังได้ันำาหลักเกณฑ์์สิำาหรั้บการ้ป็ร้ะเมิี่นอาคาร้ส่ิเข่ยว (Leadership 
in Energy & Environmental Design: LEED) เป็็นหลักเกณฑ์ ์

ท่ั้�ใชุ้การ้พัฒนาและออกแบบศูนย์กร้ะจำายสิินค้าทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ ในปี็ 2562 
มี่่ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าทั้่�ไดั้ร้ับการ้ร้ับร้องการ้ออกแบบ และก่อสิร้้าง 
อาคาร้ส่ิเข่ยว จำำานวน 2 แห่ง และได้ัรั้บการ้รั้บร้องการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่ยั�งย่น
ทั้างพลังงานและสิิ�งแวดัล้อมี่ (Thai’s Rating of Energy and  
Environmental Sustainability TREES) จำำานวน 1 แห่ง อ่กทัั้�ง 
ยังม่ี่การ้ป็รั้บเป็ล่�ยนขนาดัร้ถึให้กับศูนย์กร้ะจำายสิินค้า โดัยจำะสิามี่าร้ถึ 
ชุ่วยลดัการ้ใชุ้เชุ่�อเพลิงในการ้ขนสิ่งไดั้ 3,522,189 ลิตร้ต่อป็ี  
ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกไดั้ 9,670 ตันคาร้์บอนไดัออกไซื้ดั์ 
เทั้่ยบเทั้่า 

ในปี็ 2562 กร้ะจำายสิินค้าของบริ้ษัทั้ม่ี่การ้ติดัตั�งแผง Solar Cell แล้ว
14 พ่�นทั้่�และสิามี่าร้ถึผลิตไฟ่ฟ่้าไดั้ 3 พ่�นทั้่� ไดั้แก่ ศูนย์กร้ะจำาย 
สิินค้าควบคุมี่อุณหภูมิี่ขอนแก่น ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าควบคุมี่อุณหภูมิี่ 
บางบัวทั้อง และศูนย์กร้ะจำายสิินค้าควบคุมี่อุณหภูมี่ิลำาพูน โดัย 
สิามี่าร้ถึผลิตไฟ่ฟ้่าได้ัทัั้�งสิิ�น 192,780 กิโลวัตต์-ชัุ�วโมี่ง

1 โคัรงกิารผลิตพลังงานไฟฟ�าจีากิพลังงาน
แสุงอาทิ์ตย์ (Solar Cell) ศูันย์กิระจีายสิุนค้ัา 

โคร้งการ้ใชุ้พลังงานความี่ร้้อนใต้พิภพ เป็็นโคร้งการ้เพิ�มี่สิัดัสิ่วน 
การ้ใชุ้พลังงานหมีุ่นเว่ยน โดัยการ้ใชุ้นำ�าร้้อนจำากนำ�าใต้ดัินความี่ลึก  
400-500 เมี่ตร้ ซื้ึ�งมี่่อุณภูมี่ิเฉล่�ย 50 องศาเซื้่ยลเซื้่ยสิ มี่าใชุ้ล้าง 
อุป็กร้ณ์ในกร้ะบวนการ้ผลิต ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึใชุ้ทั้ดัแทั้นการ้ใชุ้พลังงาน 
ไฟ่ฟ่้าในขั�นตอนการ้อุ่นนำ�าโดัยในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ ้
พลังงานไฟ่ฟ่้าไดั้ 309,370 กิโลวัตต์ชุั�วโมี่ง พร้้อมี่กันน่� ยังสิามี่าร้ถึ 
ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกไดั้ 180 ตันคาร้์บอนไดัออกไซื้ดั ์
เทั้่ยบเทั้่า ซื้ึ�งโคร้งการ้ใชุ้พลังงานความี่ร้้อนใต้พิภพเป็็นหนึ�งใน 
โคร้งการ้ทั้่�แสิดังถึึงความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้ใชุ้พลังงานหมีุ่นเว่ยนและ 
สิร้้างความี่ยั�งย่นให้กับธิุร้กิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่

3 โคัรงกิารใช้พลังงานคัวามีร้อนใต้พิภพ
(Solar Thermal) 

โคร้งการ้พลังงานความี่ร้้อนจำากแสิงอาทั้ิตย์ มี่่เป็้าหมี่ายลดัการ้ 
ใชุ้พลังงานไฟ่ฟ่้าทั้่�ใชุ้ในกร้ะบวนการ้ผลิต เชุ่น ในกร้ะบวนการ้ 
ต้มี่นำ�า และร้ะบบทั้ำานำ�าร้้อน โดัยในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้ 
ก๊าซื้ธิร้ร้มี่ชุาติไดั้ 27,703 กิโลกร้ัมี่ต่อป็ีหร้่อคิดัเป็็นการ้ป็ล่อย 
ก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก 11.78 ตันคาร้์บอนไดัออกไซื้ดั์เทั้่ยบเทั้่า

4

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ร้่เทั้ลลิงค์ จำำากัดั ทั้ดัลองติดัตั�งแผง Solar Cell ไว้บน 
หลังคาร้ถึ ภายใต้ชุ่�อ เดัล่� รั้นเนอร์้ (Daily Runner) เพ่�อเป็็นพลังงาน 
ไฟ่ฟ่้าสิำาหร้ับอุป็กร้ณ์ทั้ำาความี่เย็นภายในร้ถึทั้่�พร้้อมี่บร้ิการ้จำัดัสิ่ง 
สิินค้าตลอดั 24 ชุั�วโมี่ง  ป็ัจำจำุบันมี่่ร้ถึขนสิ่งทั้่�ติดัตั�งแล้ว ร้วมี่ทั้ั�งสิิ�น 
28 คัน ป็ร้ะกอบไป็ดั้วยร้ถึขนสิ่ง 15 คัน ร้ถึขายกาแฟ่ 3 คัน 
ร้ถึชุ่างซื้่อมี่ 10 คัน 

2 โคัรงกิาร เดิ์ลี� รันเนอร์ 
(Daily Runner) 

โคัรงกิารพลังงานคัวามีร้อนจีากิแสุงอาทิ์ตย์
(Solar Tube)
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3. นวัตกรู้รู้มบรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์เพืี�อสิ�งแวดล�อม (Green Packaging) 

บริ้ษัทั้มุ่ี่งส่ิงเสิริ้มี่การ้ “ลดั ละ เลิก” การ้ใชุ้พลาสิติกมี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยกำาหนดันโยบายและแนวป็ฏิิบัติด้ัานบร้ร้จุำภัณฑ์์ โดัยม่ี่เป้็าหมี่าย 
ในการ้ลดัป็ริ้มี่าณขยะท่ั้�เหล่อเข้าสู่ิกร้ะบวนการ้ฝังกลบให้เหล่อน้อยท่ั้�สุิดั โดัยม่ี่การ้วางแผนดัำาเนินการ้ (Roadmap) ท่ั้�สิอดัคล้องกับแผนป็ฏิิบัติการ้ 
ด้ัานการ้จัำดัการ้ขยะพลาสิติกจำากภาครั้ฐท่ั้�ได้ัตั�งเป้็าหมี่ายไว้ว่าจำะนำาขยะพลาสิติกกลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ร้้อยละ 100 ภายในปี็ 2570 ผ่านมี่าตร้การ้ 
ลดัการ้เกิดัขยะพลาสิติก ณ แหล่งกำาเนิดั พร้้อมี่ทัั้�งร่้วมี่ส่ิงเสิริ้มี่การ้ใชุ้บร้ร้จุำภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ เพ่�อสิร้้างความี่ตร้ะหนักให้กับผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
และผู้บริ้โภคใชุ้บร้ร้จุำภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ทั้ดัแทั้นการ้ใชุ้บร้ร้จุำภัณฑ์์ท่ั้�ไม่ี่เป็็นมิี่ตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ ซึื้�งป็ร้ะกอบไป็ด้ัวยโคร้งการ้ต่าง ๆ ท่ั้�แบ่งตามี่ 
มี่าตร้การ้หลัก ดัังน่� 

โคร้งการ้เซื้เว่น โก กร้่น (7 Go Green) เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ 24 ชุั�วโมี่ง  
เป็็นโคร้งการ้ยกร้ะดัับการ้ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์ในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
โดัยใชุ้วัสิดัุทั้่ �ทั้ำาจำากธิร้ร้มี่ชุาติและสิามี่าร้ถึย่อยสิลายไดั้เองตามี่ 
ธิร้ร้มี่ชุาติ ผ่านโคร้งการ้ย่อยต่าง ๆ อาทั้ิ โคร้งการ้ “แก้วร้ักษ์โลก” 
แก้วกร้ะดัาษทั้่�สิามี่าร้ถึย่อยสิลายไดั้ตามี่ธิร้ร้มี่ชุาติใชุ้กับเคร้่�องดั่�มี่
กดัในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น กับเคร้่�องดั่�มี่ Gulp เคร้่�องดั่�มี่ Slurpee 
เคร้่�องดั่�มี่ 7 Select และ เคร้่�องดั่�มี่ ALL Café นอกจำากน่�  
ยังมี่่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้เป็ล่�ยนวัสิดัุหุ้มี่หลอดัเคร้่�องดั่�มี่ในร้้านเซื้เว่น 
อ่เลฟ่เว่น เป็็นวัสิดัุทั้่�ทั้ำาจำากกร้ะดัาษ ป็ัจำจำุบันมี่่การ้นำาบร้ร้จำุภัณฑ์์
ทั้่�ทั้ำาจำากวัสิดัุธิร้ร้มี่ชุาติไป็ใชุ้แล้วกว่า 300 สิาขา ตามี่โร้งพยาบาล 
มี่หาวิทั้ยาลัย และสิถึานทั้่�ทั้่องเทั้่�ยวตามี่ชุายฝั�ง นอกจำากน่� สิำาหร้ับสิินค้า National Brand บร้ิษัทั้ยังมี่่การ้ขอ 

ความี่ร่้วมี่ม่ี่อการ้ ลดั ละ เลิก การ้ใชุ้ PVC จำากคู่ค้าท่ั้�สิำาคัญลำาดัับท่ั้� 1 
(Critical Tier 1 Suppliers)  กลุ่มี่ Trade  สิัดัสิ่วนคู่ค้าทั้่�ตอบร้ับ 
ให้ความี่ร้่วมี่มี่่อจำำานวน 16 ร้าย จำากจำำานวนคู่ค้าทั้่�ไดั้สิ่งหนังสิ่อ 
ขอความี่ร่้วมี่ม่ี่อจำำานวน 51 ร้าย คิดัเป็็นร้้อยละ 31 

1 2โคัรงกิาร เซเว่น โกิ กิรีน 
(7 Go Green) เพ้�อสิุ�งแวดิ์ล้อมีตลอดิ์ 24 ชมี.

โคัรงกิารยกิเลิกิกิารใช้ PVC 

มาตรการ 1
ลด ละ เลิกพลาสติก
ณ แหล่งกําเนิดโดยการ
พั นาบรรจุ ัณ ์ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

มาตรการ 2
ลด ละ เลิก พลาสติก
ณ ข้ันตอนการบริโ ค
ขับเคล่ือนการลด ละ 
เลิกใช้ Single e 
la tic

มาตรการ 
จัดการขยะพลาสติก
หลังการบริโ ค
ส่งเสริม สนับสนุนการ
นําขยะพลาสติก นํากลับ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ตามแนวทางเ รษ กิจ
หมุนเวียน (Circular
cono )

รั บาลไทยต้ังเปาเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วท้ิง  ชนิด

รก ร ก ก ร ร ณ ี ี

ร รก ก ร ี ก
ก ร ี ี ก ร ี
กร ร ก ร ร ก

ี ร ี ร ี
ี ร ก ร ก ร

1 Cap Seal ฝาน้ําด่ืม
2 ผลิต ัณ ์ท่ีมีส่วนผสมของสารประเ ท O O
 icrobead จากพลาสติก

4 ุงพลาสติกหูห้ิว ขนาดความหนาน้อยกว่า 6 ไมครอน
5 กล่องโ มบรรจุอาหาร
6 แก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง
7 หลอดพลาสติก

า ในป  ประกอบด้วย

า ในป  ประกอบด้วย

เปาหมาย
ร้อยละ 72

เปาหมาย
ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 100

PB
Food

ปี 2562

ปี 256

เปาหมาย
ร้อยละ 45

เปาหมาย
ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 81PB

on
Food

ปี 2562

ปี 256
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โคัรงกิารลดิ์ปริมีาณกิารใช้พลาสุติกิ จีากิกิารออกิแบบบรรจุีภัณฑ์์

3.1 จำากป็ี 2561 ทั้่�บร้ิษัทั้ป็ร้ับป็รุ้งกร้ะบวนการ้ผลิตถึ้วยข้าวสิวย จำากวิธิ่การ้ฉ่ดัพลาสิติก (injection) เป็็นวิธิ่การ้อัดัขึ�นรู้ป็พลาสิติก  
 (Thermoform) ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ยังคงเดัินหน้าพัฒนาบร้ร้จำุภัณฑ์์บร้ร้จำุอาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้านแบบต่าง ๆ ให้เป็็นมี่ิตร้กับ 
 สิิ�งแวดัล้อมี่มี่ากขึ�นดั้วยการ้ออกแบบใหมี่่ดัังน่� 

3.2 ป็ร้ับเป็ล่�ยนรู้ป็แบบขนาดัและความี่หนาของถึุงพลาสิติกสิำาหร้ับสิินค้าทั้่�ผ่านการ้อุ่นร้้อน 
 โดัยการ้ใชุ้ถึุง Meal ทั้ดัแทั้นถึุงหูหิ�วไซื้ดั์ L เพ่�อให้เหมี่าะสิมี่ต่อลักษณะการ้ใชุ้งาน 
 ในป็ี 2562 มี่่การ้ใชุ้ถึุง Meal จำำานวน 70 ล้านใบ ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้พลาสิติกไดั้ถึึง  
 133 ตันต่อปี็

มีีกิารใช้ถุง 
Meal จีำานวน

70 ล้านใบ 
ในปี 2562 

ลดิ์กิารใช้
พลาสุติกิได้ิ์ 

133 
ตันต่อปี

เปลี�ยนสุติกิเกิอร์ที์�ติดิ์ด้ิ์านบนฝูา 
เป็นแบบพิมีพ์ลายด้ิ์านข้็าง เพ้�อลดิ์
กิารใช้พลาสุติกิในกิารท์ำาสุติกิเกิอร์ 
และลดิ์ขั็�นตอนกิารเตรียมีวัสุดุิ์
ในกิารรีไซเคิัล ลดิ์ข็องเสีุย
ที์�ไม่ีสุามีารถรีไซเคิัลได้ิ์ 

24 ต้น
ในปี 2562 จีากิกิารใช้งาน

5 ล้านใบต่อเด้ิ์อน

ข้็าวสุวย

3

3.3 เป็ล่�ยนรู้ป็แบบการ้ใชุ้งานกล่องข้าว 1 หลุมี่ รู้ป็ทั้ร้งสิ่�เหล่�ยมี่ จำากกล่องทั้่�มี่่ฝาป็ิดั เป็็นกล่องข้าวแบบ Top Seal ทั้่�ไมี่่มี่่ฝาป็ิดั 
 เพ่�อลดัการ้ใชุ้พลาสิติก

จีากิที์�มีีฝูาป้ดิ์ และสุติกิเกิอร์ติดิ์ด้ิ์านบน 
เป็นแบบ top seal เพ้�อลดิ์กิารใช้ 
พลาสุติกิในกิารท์ำาสุติกิเกิอร์ และฝูาป้ดิ์
ลดิ์ข็องเสีุยที์�ไม่ีสุามีารถรีไซเคิัล ได้ิ์ 

34 ตันในปี 2562  
จีากิกิารใช้งาน 1.1 ล้านใบต่อเด้ิ์อน

ถาดิ์ข้็าว 1 หลุมีท์รงสีุ�เหลี�ยมี 
(เมีนูข้็าวผัดิ์ปู และข้็าวผัดิ์กุ้ิง)

โคัรงกิารยกิเลิกิกิารใช้โฟมีในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านการ้ยกเลิก 
ใชุ้โฟ่มี่ชุนิดั Polystyrene ในร้้าน เซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นอย่างต่อเน่�อง  
ภายใต้การ้ร้ณร้งค์จำากกร้มี่อนามี่ัย เพ่�อสิร้้างความี่ตร้ะหนักให้กับ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้และผู้บร้ิโภคในการ้ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ทั้ดัแทั้นบร้ร้จำุภัณฑ์์จำากโฟ่มี่ทั้่ �เป็็นอันตร้ายต่อสิุขภาพและย่อย
สิลายไดั้ยากตามี่ธิร้ร้มี่ชุาติ พร้้อมี่ทั้ั�งสิ่งเสิร้ิมี่การ้ “ลดั ละ เลิก” 
ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์จำากโฟ่มี่บร้ร้จำุอาหาร้แบบใชุ้คร้ั�งเดั่ยว เพ่�อการ้เป็็น 
องค์กร้ป็ลอดัโฟ่มี่ 100 เป็อร์้เซ็ื้นต์ พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้  
จำำากัดั (มี่หาชุน) ภายใต้บร้ิษัทั้ย่อยของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั 

(มี่หาชุน) ได้ัป็ร้ะกาศเจำตนาร้มี่ณ์การ้หยุดัจำำาหน่ายภาชุนะโฟ่มี่บร้ร้จุำ 
อาหาร้ ภายใต้โคร้งการ้ “Say Hi to Bio, Say No to Foam ชุวน 
คุณใชุ้ผลิตภัณฑ์์รั้กสิิ�งแวดัล้อมี่” โดัยม่ี่ร้้านสิยามี่แม็ี่คโคร้ 12 สิาขา  
นำาร้่องดัำาเนินโคร้งการ้ ป็ร้ะกอบดั้วย สิาขาภูเก็ต สิาขากร้ะบ่� 
สิาขาถึลาง สิาขาสิมุี่ย สิาขาร้าไวย์ สิาขาละมัี่ย สิาขาพะงัน สิาขา 
ป่็าตอง สิาขาเกาะชุ้าง สิาขาอ่าวนาง สิาขากะร้น และสิาขาบ้านเพ         
โดัยสินับสินุนผู้ป็ร้ะกอบการ้ให้เล่อกใชุ้ผลิตภัณฑ์์ทั้างเล่อกทั้่�ผลิต 
จำากวัสิดุัธิร้ร้มี่ชุาติมี่ากขึ�น (Eco-Friendly Product) อ่กทัั้�งยังเป็็น 
หนึ�งในชุ่องทั้างการ้ชุ่วยลดัผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ไดั้ 

4
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โคัรงกิารแก้ิวกิระดิ์าษัลดิ์แกิรมี โคัรงกิารลดิ์กิารใช้พลาสุติกิ
และสุ่งเสุริมีกิาร Recycle

โคร้งการ้แก้วกร้ะดัาษลดัแกร้มี่ร้ะยะท่ั้� 2 บริ้ษัทั้ได้ัม่ี่การ้ทั้ำาโคร้งการ้ 
ร่้วมี่กับคู่ค้าท่ั้�ผลิตแก้วกร้ะดัาษให้กับ ซ่ื้พ่ ออลล์ ทัั้�ง 2 ร้าย ได้ัแก่ 
บริ้ษัทั้ KMP จำำากัดั และบริ้ษัทั้ CPPC จำำากัดั เพ่�อทั้ำาโคร้งการ้ร่้วมี่กัน 
ในการ้ลดัการ้ใชุ้กร้ะดัาษและ Standarized แกร้มี่กร้ะดัาษให้เท่ั้ากัน  
คาดัว่าจำะสิามี่าร้ถึขยายผลการ้ใชุ้งานในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ 
ในปี็ 2563 คาดัการ้ณ์ว่าจำะสิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้กร้ะดัาษ 145 ตัน 

โคร้งการ้ลดัการ้ใชุ้พลาสิติกและส่ิงเสิริ้มี่การ้ร่้ไซื้เคิล โดัยการ้เป็ล่�ยน 
วัสิดัุฟ่ิล์มี่หุ้มี่สิินค้ากลุ่มี่แซื้นวิชุอบร้้อนจำากฟ่ิล์มี่ป็ร้ะกบหลายชุั�น 
(Multilayer) เป็็นฟิ่ล์มี่ชัุ�นเด่ัยวท่ั้�เป็็น Mono Material และ Mono- 
layer โดัยร้่วมี่มี่่อกับคู่ค้าผู้ผลิตสิินค้า บร้ิษัทั้ NSL จำำากัดั และผู้ผลิต 
บร้ร้จุำภัณฑ์์ บริ้ษัทั้ TAK จำำากัดั ซึื้�งโคร้งการ้น่�ยังอยู่ในร้ะหว่างขั�นตอน 
การ้พัฒนา

5

7

6

จำากนโยบายด้ัานบร้ร้จุำภัณฑ์์ บริ้ษัทั้ยังมุ่ี่งมัี่�นหาแนวทั้างในการ้ใชุ้วัตถุึดิับ 
ท่ั้�มี่าจำากแหล่งท่ั้�ม่ี่การ้จัำดัการ้อย่างยั�งย่น โดัยร่้วมี่ม่ี่อกับคู่ค้า บริ้ษัทั้ ตร่้สิาน 
จำำากัดั พัฒนากล่องสิำาหรั้บใส่ิแซื้นวิสิอบร้้อน โดัยม่ี่แหล่งท่ั้�มี่าของกร้ะดัาษ 
มี่าจำากป่็าไม้ี่ท่ั้�ม่ี่การ้จัำดัการ้อย่างยั�งย่น และม่ี่การ้ควบคุมี่ โดัยได้ัรั้บการ้รั้บร้อง
ตามี่มี่าตร้ฐาน PEFC ซื้ึ�งจำะมี่่การ้พิมี่พ์โลโก้ดัังกล่าวลงบนบร้ร้จำุภัณฑ์ ์
และพร้้อมี่ใชุ้งานทัั้�วป็ร้ะเทั้ศในปี็ 2020 จำำานวน 985 ตันต่อปี็ และกร้ะดัาษ 
ทั้่�ใชุ้หุ้มี่หลอดัพลาสิติก บร้ิษัทั้ไดั้มี่่การ้พัฒนาร้่วมี่กับคู่ค้าผู้ผลิตหลอดั  
บริ้ษัทั้ B&B Strawpack จำำากัดั ให้เป็ล่�ยนจำากฟิ่ล์มี่หุ้มี่หลอดัพลาสิติก 
เป็็นกร้ะดัาษหุ้มี่หลอดัพลาสิติก ใชุ้ในร้้านท่ั้�อยู่ในพ่�นท่ั้�พิเศษ เชุ่น เกาะ 
มี่หาวิทั้ยาลัย โร้งพยาบาล และอุทั้ยาน เป็็นต้น โดัยกร้ะดัาษท่ั้�ใชุ้มี่าจำาก 
ป่็าไม้ี่ท่ั้�ม่ี่การ้จัำดัการ้อย่างยั�งย่นและม่ี่การ้ควบคุมี่ โดัยม่ี่เอกสิาร้การ้รั้บร้อง 
ตามี่มี่าตร้ฐาน FSC จำาก supplier ป็ริ้มี่าณการ้ใชุ้ 32 ต้นต่อปี็

โคัรงกิารใช้วัตถุดิิ์บที์�มีาจีากิป่าท์ดิ์แท์น 

4. ปลูกิจิีตสุำานึกิเพ้�อสิุ�งแวดิ์ล้อมี (Green Living) 

รูปตัวอย่างบรรจุีภัณฑ์์
จีากิวัตถุดิิ์บที์�ได้ิ์มีาตรฐาน PEFC

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) มุ่ี่งดัำาเนินงานตามี่นโยบายร้ณร้งค์ 
ลดัใชุ้ถุึงพลาสิติกอย่างต่อเน่�อง พร้้อมี่ทัั้�งสิร้้างจิำตสิำานึกให้แก่ เยาวชุน 
ชุุมี่ชุน พนักงาน และลูกค้า ในการ้ร่้วมี่เป็็นส่ิวนหนึ�ง ลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติก
ซึื้�งแสิดังถึึงความี่มุ่ี่งมัี่�นในการ้สิร้้างและป็ลูกจิำตสิำานึกด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ขององค์กร้ ผ่านโป็ร้แกร้มี่ “ลดัวันละถุึง คุณทั้ำาได้ั” เป็็นโป็ร้แกร้มี่ 
เพ่�อสิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ และป็รั้บเป็ล่�ยนพฤติกร้ร้มี่ของผู้บริ้โภคในการ้ 
ป็ฏิิเสิธิถึุงพลาสิติก ซื้ึ�งดัำาเนินการ้มี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยในป็ี 2562   
การ้ป็ฏิิเสิธิการ้รั้บถุึงพลาสิติกในแต่ละครั้�ง ทุั้ก ๆ 1 ใบ ม่ี่มูี่ลค่าเท่ั้ากับ 
0.2 บาทั้ ชุ่วยส่ิงต่อโอกาสิให้กับ 77 โร้งพยาบาลชุุมี่ชุน เพ่�อสิมี่ทั้บทุั้น 
ซ่ื้�ออุป็กร้ณ์การ้แพทั้ย์ อ่กทัั้�งยังเป็็นการ้อนุรั้กษ์สิิ�งแวดัล้อมี่ผ่านการ้ 
ลดัใชุ้ถุึงพลาสิติกเพ่�อสัิงคมี่ท่ั้�ยั�งย่น โดัยโคร้งการ้ม่ี่การ้ป็ร้ะชุาสัิมี่พันธ์ิ 
ผ่านส่ิ�อภาพยนตร์้โฆษณา ภายใต้แนวคิดั “สัิญญาท่ั้�ด่ัท่ั้�สุิดั ค่อสัิญญา 
ท่ั้�ทั้ำาได้ัจำริ้ง” ซึื้�งได้ัรั้บการ้ถ่ึายทั้อดัโดัย คุณตูน อทิั้วร้าห์ (Bodyslam) 
และ BNK 48 โดัยในปี็ 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติกสิะสิมี่ 
ได้ัทัั้�งสิิ�น 1,152  ล้านใบ สิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกได้ั 23,476 

ตันคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ัเท่ั้ยบเท่ั้า และส่ิงมี่อบโอกาสิให้กับโร้งพยาบาล 
ศิริ้ร้าชุและ 77 โร้งพยาบาลชุุมี่ชุน เป็็นจำำานวน 134 ล้านบาทั้  
นอกจำากน่� เพ่�อเป็็นการ้ขานร้ับนโยบายร้ัฐขับเคล่�อนการ้งดัใชุ้ถึุง 
พลาสิติก ในปี็ 2563 บริ้ษัทั้จึำงได้ัจัำดังานแถึลงข่าว “ร้วมี่พลังคนไทั้ย 
เลิกใชุ้ถุึงพลาสิติก”เพ่�ออนุรั้กษ์สิิ�งแวดัล้อมี่ โดัยร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ ร้ณร้งค์ให้ลูกค้าเลิกใชุ้ถุึงพลาสิติก พร้้อมี่เชิุญชุวนลูกค้า 
นำาถึุงผ้ามี่าใชุ้แทั้นถึุงพลาสิติกหร้่อวัสิดัุทั้ดัแทั้นทั้่ �เป็็นมี่ิตร้กับ 
สิิ�งแวดัล้อมี่ เริ้�มี่ตั�งแต่วันท่ั้� 1 มี่กร้าคมี่ 2563 เป็็นต้นไป็
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พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั ภายใต้บร้ิษัทั้ย่อยของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) มีุ่่งร้ณร้งค์ลดัการ้ใชุ้ถึุงพลาสิติกภายใต้โคร้งการ้ 
“CPRAM Green Life Project ” ผ่านการ้ป็ลูกจำิตสิำานึก และสิร้้างความี่ตร้ะหนักรู้้ในการ้ใชุ้ทั้ร้ัพยากร้อย่างรู้้คุณค่าภายในองค์กร้ พร้้อมี่ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกร้ร้มี่ในการ้ ลดั และ เลิก การ้ใชุ้วัสิดัุทั้่�ไมี่่เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่ โดัย ซื้่พ่แร้มี่ ไดั้จำัดักิจำกร้ร้มี่ให้ความี่รู้้แก่พนักงาน 
ผ่านกิจำกร้ร้มี่ Zero Waste Station ให้ความี่รู้้กับพนักงานในเร้่�องการ้แยกขยะให้ถึูกป็ร้ะเภทั้ และป็ร้ะโยชุน์ทั้่�ไดั้จำากการ้แยกขยะ 
กิจำกร้ร้มี่ลดัการ้ใชุ้พลังงาน ให้ความี่รู้้ด้ัานพลังงาน การ้ใชุ้พลังงานอย่างรู้้คุณค่าการ้ป็ร้ะหยัดัพลังงาน เพ่�อป็ลูกจิำตสิำานึกให้พนักงานได้ัตร้ะหนัก 
ถึึงการ้ใชุ้ทั้ร้ัพยากร้ กิจำกร้ร้มี่เพ้นทั้์ถึุงผ้า ให้พนักงานไดั้เร้่ยนเพ้นทั้์ถึุงผ้าทั้่�เป็็นลายของตนเอง และร้ับถึุงผ้ากลับไป็ใชุ้แทั้นถึุงพลาสิติก โดัยมี่่ 
ค่าใชุ้จ่ำายเพ่ยง 20 บาทั้ เงินท่ั้�ได้ัจำากผู้เข้าร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่ ร่้วมี่ส่ิงต่อโอกาสิเป็็นอาหาร้กลางวันให้กับน้อง ๆ กิจำกร้ร้มี่ Eat Good No Food Waste 
ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับการ้ลดัการ้กินทั้ิ�งกินขว้าง ทั้่�เป็็นป็ัญหาใหญ่ของโลกในป็ัจำจำุบัน และพนักงานจำะไดั้เร้่ยนรู้้การ้ป็ลูกผักป็ลอดัสิาร้พิษจำากทั้่มี่ 
เกษตร้อ่กด้ัวย อ่กทัั้�ง ซ่ื้พ่แร้มี่ ยังแจำกถุึงผ้าให้กับพนักงาน เพ่�อส่ิงเสิริ้มี่การ้ลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติกภายในองค์กร้ 7 สิาขา ได้ัแก่ ลาดัหลุมี่แก้ว 
ลาดักร้ะบัง บ่อเงิน ชุลบุร่้ ขอนแก่น ลำาพูน และสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ โดัยในปี็ 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติกได้ัทัั้�งสิิ�น 176,000 ใบ (ร้ะยะเวลา 
ตั�งแต่ ตุลาคมี่ 2561 – กันยายน 2562) สิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกได้ั 4.14 ตันคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ัเท่ั้ยบเท่ั้า

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) พร้้อมี่ด้ัวยองค์การ้บริ้หาร้จัำดัการ้ 
ก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก (องค์การ้มี่หาชุน) และโคร้งการ้พัฒนาแห่ง 
สิหป็ร้ะชุาชุาติป็ร้ะจำำาป็ร้ะเทั้ศไทั้ย (UNDP Thailand) ร้่วมี่ลงนามี่ 
บันทึั้กข้อตกลง เพ่�อป็ร้ะสิานความี่ร่้วมี่ม่ี่อและเดิันหน้าตามี่เป้็าหมี่าย 
การ้พัฒนาอย่างยั�งย่น โดัยร้ณร้งค์ลดัใชุ้ถึุงพลาสิติก และเพิ�มี่ 
ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ใชุ้พลังงานผ่านร้ะบบการ้จำัดัการ้อย่างยั �งย่น 
โดัยดัำาเนินโคร้งการ้นำาร่้องใน 5 จัำงหวัดั ป็ร้ะกอบด้ัวย จัำงหวัดัเชุ่ยงใหม่ี่ 
จำังหวัดัขอนแก่น จำังหวัดันคร้ร้าชุสิ่มี่า จำังหวัดัภูเก็ต และเกาะสิมีุ่ย 
จัำงหวัดัสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ ในการ้แก้ไขปั็ญหาขยะพลาสิติก และส่ิงเสิริ้มี่ 
การ้พัฒนาเม่ี่องด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ให้กับชุุมี่ชุน สัิงคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ 
พร้้อมี่ทั้ั �งมีุ่ ่งลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกทั้่ �เป็็นตัวการ้สิำาคัญ 
ทั้่�ก่อให้เกิดัภาวะโลกร้้อน และเพ่�อสิร้้างเมี่่องให้มีุ่่งสิู่การ้พัฒนา 
ท่ั้�ยั�งย่นไป็พร้้อมี่กันก่อนขยายโคร้งการ้และดัำาเนินการ้ไป็ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ

โคัรงกิารพัฒนาเม้ีองคัาร์บอนตำ�า (Low Carbon City)

บริ้ษัทั้ได้ัดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมิี่นการ้ป็ล่อยคาร์้บอนฟุ่ตพริ้�นท์ั้ของผลิตภัณฑ์์ 
และดัำาเนินการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยนร้ับร้องและติดัเคร้่�องหมี่ายฉลากคาร้์บอน 
ฟุ่ตพร้ิ�นทั้์ลงบนผลิตภัณฑ์์ เพ่�อให้ผู้บร้ิโภคไดั้มี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้ลดั 
การ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก ปั็จำจุำบัน บริ้ษัทั้ได้ัดัำาเนินการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยน 
รั้บร้องฉลากสิินค้าคาร์้บอน โดัยองค์การ้บริ้หาร้จัำดัการ้ก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก 
จำำานวน 5 ร้ายการ้ ได้ัแก่ ข้าวกร้ะเพร้าหมูี่ ข้าวกร้ะเพร้ากุ้ง ขนมี่จ่ำบปู็  
บิ�กเป็าหมีู่สิับ บิ�กเป็าหมีู่สิับไข่เค็มี่ และขึ�นทั้ะเบ่ยนร้ับร้องฉลาก 
ลดัการ้ป็ล่อยคาร์้บอน (CFR) จำำานวน 2 ร้ายการ้ ได้ัแก่ บิ�กเป็าหมูี่สัิบ 
และบิ�กเป็าหมีู่สิับไข่เค็มี่ และไดั้ร้ับการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยนร้ับร้องฉลาก 
คาร้์บอนฟุ่ตพริ้�นท์ั้องค์กร้ (CFO) จำำานวน 1 หน่วยงาน

กิารสุ่งเสุริมีฉลากิคัาร์บอน

ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์ผลิต ัณ ์ ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์องค์กร

ได้รับการรับรอง
ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์ผลิต ัณ ์

5 ผลิต ัณ ์
ได้รับการรับรอง
ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์องค์กร

1 หน่วยงาน
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ข้องวัตถุดิบหลัก ผ่�นก�รู้ปรู้ะเมิน
ก�รู้จััดห�จั�กแหล่งผลิตที�ไม่บุกรุู้ก
ทำ�ล�ย่ป่�ไม� และทรัู้พีย่�กรู้ท�งทะเล

100 7,300
รู้�อย่ละ ลดก�รู้ใช�พีล�สติก

ตันสะสม
(ปั 2562 - 2563)

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

ปกป้องรู้ะบบนิเวศ 
ยึ่ดมั�นเจัตน�รู้มณ์์สีเขี้ย่ว 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG13 รับม้ีอกัิบกิารเปลี�ยนแปลง 
  สุภาพภูมิีอากิาศั
 13.3 เพิื่�มการรับร้่แลุ่ะสมรรถันะ
  ในการบรรเทาความเสียหาย  
  การปรับตั่ว การลุ่ดผู้ลุ่กระทบ 
  แลุ่ะการเตื่อนภัิย จากการ 
  เปลีุ่�ยนแปลุ่งสภิาพื่ภ่ิมิอากาศ

SDG14 รักิษัาคุัณภาพชีวิตข็อง
  สิุ�งมีีชีวิตในแหล่งนำ�า
 14.1 ปอ้งกันแลุ่ะลุ่ดมลุ่พิื่ษทางทะเลุ่
  รวมทั�งมลุ่พิื่ษจากขยะ  
  แลุ่ะธาตุ่อาหารทางทะเลุ่

SDG15 อนุรักิษ์ัระบบนิเวศัท์างบกิ
 15.2 จัดการป่าไม้ทุกประเภิท 
  อย่างยั�งยืน ฟ้� นฟ่ป่า 
  เสื�อมโทรม แลุ่ะเพิื่�มพืื่�นที� 
  การปลุ่่กป่า

SDG12 แผนกิารบริโภคัและ
  กิารผลิตอย่างยั�งย้น
 12.3 ลุ่ดของเสียจากอาหารที�
  ถ่ักทิ�งในกระบวนการผู้ลิุ่ต่  
  ห่วงโซ่่อุปทาน การค้าปลีุ่ก  
  แลุ่ะผู้่้บริโภิค

 12.5 ลุ่ดแลุ่ะป้องกันการสร้าง 
  ของเสียแลุ่ะขยะ โดย 
  เน้นกระบวนการป้องกัน 
  การลุ่ด การรีไซ่เคิลุ่   
  แลุ่ะนำากลัุ่บมาใช้้ใหม่

8,400 

23.60 

ปล้กต�นไม�ฟื้้� นฟ้ื้รู้ะบบนิเวศได� 

ลดข้ย่ะพีล�สติก
โดย่ก�รู้รีู้ไซีเคิลได� 

ต�น

ตัน

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

100 100

52

25622561 เปาหมาย
ปี 256

วัต ุดิบหลักผ่านการประเมิน
การจัดหาจากแหล่งท่ีรับผิดชอบ 
(ร้อยละ)

การจัดการของเสีย
ปริมาณของเสียแยกตามประเ ทการจัดการ (ตัน)

สัดส่วนการจัดการ
ของเสียท้ังหมด ในปี 2562

ของเสียท่ีนํากลับมาใช้ประโยชน์
ของเสียท่ี ูกกําจัด

ร้อยละ
147,249

588,460
80ร้อยละ

ปริมาณของเสียต่อหน่วยรายได้

1.29  ตันต่อล้านบาท

ปริมาณของเสียท้ังหมด (ตัน)นํากลับ
มาใช้ใหม่

1 5
578,246

2561

2562

เผาทําลาย 1,981
4,459

2561

2562

6 1
9,757

ปุยหมัก 2561

2562

ฝงกลบ 24,565
142,790

2561

2562

นําไปเป็น
เช้ือเพลิงผสม

0
457

2561

2562

114,047

5 1

2561 2562

20

1
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25622561 เปาหมาย
ปี 256

ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ท้ังหมด 
(ตันสะสม)

2
4,000

512

25622561 เปาหมาย
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ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ในแต่ละปี 
(ตัน)

174  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



คัวามีท้์าท์าย

ภายใต้ความี่เคล่�อนไหวของสิถึานการ้ณ์ และการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของโลกในยุคป็ัจำจำุบัน 
โดัยเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ล และนวัตกร้ร้มี่ม่ี่การ้พัฒนาอย่างร้วดัเร็้ว ซึื้�งสิวนทั้างกับความี่หลากหลาย 
ทั้างชุ่วภาพทั้่�เพิ�มี่ความี่สิูญเสิ่ยมี่ากยิ�งขึ�นจำนถึึงขั�นวิกฤต โดัยไดั้ร้ับผลกร้ะทั้บโดัยตร้ง 
จำากการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมี่ิอากาศ และผลจำากกิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ  ของมี่นุษย์ นอกจำากน่�  
ป็ร้ะเด็ันท่ั้�ทัั้�วโลกให้ความี่ตร้ะหนัก และให้ความี่สิำาคัญในปั็จำจุำบัน ค่อป็ริ้มี่าณขยะพลาสิติก 
ในทั้ะเลท่ั้�เพิ�มี่มี่ากขึ�นอย่างต่อเน่�อง และป็ริ้มี่าณทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติท่ั้�ลดัลงอย่างเห็นได้ัชัุดั 
บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ม่ี่ความี่มุ่ี่งมัี่�นเก่�ยวกับการ้ 
จัำดัการ้ด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ และความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ ร้วมี่ถึึงรั้บทั้ร้าบการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ 
ในการ้สิร้้างผลกร้ะทั้บต่อร้ะบบนิเวศจำากขยะพลาสิติก ซื้ึ�งอาจำสิ่งผลต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ 
ในร้ะยะยาวขององค์กร้ได้ั ทัั้�งในเร่้�องชุ่�อเส่ิยง และการ้จัำดัการ้ทั้รั้พยากร้ ดัังนั�น บริ้ษัทั้จึำงมุ่ี่ง 
ให้ความี่สิำาคัญ และสิ่งเสิร้ิมี่การ้ป็กป็้องร้ะบบนิเวศ และความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ  
เพ่�อบร้ร้เทั้าผลกร้ะทั้บท่ั้�เกิดัขึ�น และรั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติให้สิามี่าร้ถึส่ิงต่อสู่ิคนรุ่้นใหม่ี่ 
ไดั้อย่างยั�งย่น

คว�มคืบหน��ปี 2562

โครู้งก�รู้ปล้กต�นไม�

โครู้งก�รู้ เซีเว่น โก กรีู้น รีู้ไซีเคิล 
พีล�สติก โรู้ด (7 Go Green 
Recycled Plastic Road)

โครู้งก�รู้กล่องวิเศษั Magic Box 
Recycling for Sharing

โครู้งก�รู้รัู้กษ์ัเก�ะพีีพีี
รู่้วมใจัเลิกใช�ถุงพีล�สติก

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ปกป้องรู้ะบบนิเวศ และคว�มหล�กหล�ย่ท�งชีวภ�พี

100 100

52

25622561 เปาหมาย
ปี 256

วัต ุดิบหลักผ่านการประเมิน
การจัดหาจากแหล่งท่ีรับผิดชอบ 
(ร้อยละ)
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ปริมาณของเสียแยกตามประเ ทการจัดการ (ตัน)

สัดส่วนการจัดการ
ของเสียท้ังหมด ในปี 2562

ของเสียท่ีนํากลับมาใช้ประโยชน์
ของเสียท่ี ูกกําจัด

ร้อยละ
147,249

588,460
80ร้อยละ

ปริมาณของเสียต่อหน่วยรายได้

1.29  ตันต่อล้านบาท

ปริมาณของเสียท้ังหมด (ตัน)นํากลับ
มาใช้ใหม่

1 5
578,246

2561

2562

เผาทําลาย 1,981
4,459

2561

2562

6 1
9,757

ปุยหมัก 2561

2562

ฝงกลบ 24,565
142,790

2561

2562

นําไปเป็น
เช้ือเพลิงผสม
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20

1

512

25622561 เปาหมาย
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ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ท้ังหมด 
(ตันสะสม)

2
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ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ในแต่ละปี 
(ตัน)
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ป็ร้ะยุกต์หลักการ้สิำาคัญของเศร้ษฐกิจำหมีุ่นเว่ยน (Circular  
Economy)  สิ่งเสิร้ิมี่แนวทั้างการ้จำัดัการ้ขยะพลาสิติก อาทั้ิ ถึุง ถึาดั 
ขวดันำ�าพลาสิติก แก้วกาแฟ่ แก้วพลาสิติก ให้สิามี่าร้ถึนำากลับมี่าใชุ้ 
ป็ร้ะโยชุน์สิูงสิุดั เพ่�อร้่วมี่แก้ไขป็ัญหาขยะพลาสิติกในทั้ะเลทั้่�เป็็น 
ป็ร้ะเดั็นสิำาคัญร้ะดัับโลก โคร้งการ้น่�เกิดัจำากความี่ร้่วมี่มี่่อร้ะหว่าง 
บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) กับ บร้ิษัทั้ เอสิซื้่จำ่ เคมี่ิคอลสิ์ 
จำำากัดั และ กลุ่มี่บร้ิษัทั้ ดัาว ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย สิร้้างถึนนร้่ไซื้เคิลจำาก 
ขยะพลาสิติก ผ่านกร้ะบวนการ้พัฒนาและเทั้คนิคในการ้ผสิมี่ผสิาน   
ยางมี่ะตอยในการ้เพิ �มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพของถึนนให้มี่่ความี่แข็งแร้ง 

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่างยั�งย่นบนพ่�นฐานของ
ความี่ร้ับผิดัชุอบต่อสิิ�งแวดัล้อมี่  โดัยตร้ะหนัก และให้ความี่สิำาคัญ 
ต่อการ้ดัำาเนินงานดั้านลดัผลกร้ะทั้บต่อสิิ �งแวดัล้อมี่ทั้่ �เกิดัจำาก 
การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ ผลิตภัณฑ์์ และบร้ิการ้มี่าอย่างต่อเน่�อง ภายใต้
นโยบายสิิ�งแวดัล้อมี่ นโยบายด้ัานการ้จัำดัหาอย่างยั�งย่น และแนวป็ฏิิบัติ 
สิำาหรั้บคู่ค้าธุิร้กิจำ ซึื้�งคร้อบคลุมี่ทัั้�งห่วงโซ่ื้อุป็ทั้านของการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ 
โดัยม่ี่เป้็าหมี่ายในการ้ใชุ้ทั้รั้พยากร้อย่างรู้้คุณค่า พร้้อมี่ทัั้�งลดัการ้ใชุ้ 
พลังงานธิร้ร้มี่ชุาติทั้่�มี่่อยู่อย่างจำำากัดั ร้วมี่ถึึงการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่ในการ้ 
ร้่วมี่แก้ไขป็ัญหาความี่ทั้้าทั้ายจำากการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมี่ิอากาศ  
ส่ิงเสิริ้มี่การ้บริ้หาร้จัำดัการ้นำ�าอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ ลดัปั็ญหาการ้ตัดัไม้ี่ 
ทั้ำาลายป่็า และป็กป้็องการ้บุกรุ้กทั้ำาลายร้ะบบนิเวศ ซึื้�งส่ิงผลโดัยตร้ง 
ต่อความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ

บร้ิษัทั้ผนวกการ้ดัำาเนินการ้ลดัผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่กับการ้ 
ดัำาเนินการ้ทั้างธิุร้กิจำ ภายใต้ กลยุทั้ธิ์ “เซื้เว่น โก กร้่น (7 Go Green)” 
พร้้อมี่พัฒนาโคร้งการ้กำาจำัดัของเสิ่ย และการ้ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์เพ่�อชุ่วย 
ลดัผลกร้ะทั้บต่อร้ะบบนิเวศ และความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ 
(Reductionof waste) ร้วมี่ถึึงส่ิงเสิริ้มี่ และสินับสินุนการ้นำาขยะกลับมี่า 
ใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ โดัยป็ร้ะยุกต์หลักการ้สิำาคัญของเศร้ษฐกิจำหมีุ่นเว่ยน 
(Circular Economy) อาทั้ิ โคร้งการ้เป็ล่�ยนขยะพลาสิติกเป็็นถึนน 
(7 Go Green Recycled Plastic Road) และโคร้งการ้ร้้านเพ่�อ 
สิิ�งแวดัล้อมี่ เป็็นต้น เพ่�อเพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ 
ให้เติบโตไป็พร้้อมี่กับการ้รั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติ และสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ไดั้อย่างยั�งย่น

โคัรงกิาร เซเว่น โกิ กิรีน รีไซเคิัล พลาสุติกิ โรดิ์ 
(7 Go Green Recycled Plastics Road)

และทั้นทั้านการ้กัดัเซื้าะ ซื้ึ�งความี่ร้่วมี่มี่่อในคร้ั�งน่�ถึ่อเป็็นการ้นำา 
เทั้คโนโลย่ถึนนพลาสิติกร่้ไซื้เคิลมี่าใชุ้ในพ่�นท่ั้�ร้้านค้าป็ล่กเป็็นครั้�งแร้ก 
ในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย พร้้อมี่กันน่� ยังเป็็นการ้ส่ิงเสิริ้มี่ และพัฒนาชุุมี่ชุน โดัย 
การ้นำาขยะพลาสิติกท่ั้�ถูึกคัดัแยกจำาก สิำานักงาน ศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ แร้มี่ จำำากัดั สิถึาบันการ้จำัดัการ้ 
ป็ัญญาภิวัฒน์ วิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์ โร้งพยาบาล และ 
ชุุมี่ชุนร้อบร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น คิดัเป็็นป็ร้ิมี่าณกว่า 0.865 ตัน 
ทั้่�นำากลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ให้กับชุุมี่ชุนอ่กคร้ั�ง  
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นอกจำากน่ �  บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่ ่งมี่ั �นในการ้ดัำาเนินงานศึกษาการ้นำา 
กล่องนมี่ และกล่องนำ�าผลไม้ี่ (Aseptic Carton) มี่าผ่านกร้ะบวนการ้ 
ร้่ไซื้เคิลเพ่�อนำามี่าเป็็นวัสิดัุทั้่�สิามี่าร้ถึใชุ้งานในร้้านไดั้ ซื้ึ�งขณะน่� 
อยู่ในกร้ะบวนการ้ศึกษาเพิ�มี่เติมี่ร้่วมี่กับ บร้ิษัทั้ เต็ดัตร้า แพ้ค 
(ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย) จำำากัดั (ผู้ผลิตกล่อง Aseptic carton) และ บร้ิษัทั้ 
ไฟ่เบอร้์พัฒน์ จำำากัดั (ผู้แป็ร้รู้ป็วัสิดัุร้่ไซื้เคิล) ในการ้พัฒนาวัสิดัุ 
ร่้ไซื้เคิลจำากกล่องนมี่ และกล่องนำ�าผลไม้ี่ (Aseptic Carton) สิำาหรั้บ 

ป็ัจำจำุบันไดั้มี่่การ้เป็ล่�ยนขยะพลาสิติกเป็็นถึนนทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
จำำานวน 2 สิาขา ได้ัแก่ สิาขาสิายไหมี่ ซื้อย 3 และสิาขาร้าษฎีร์้พัฒนา 
ซื้อย 24 และใน 2 พ่�นท่ั้�สิำานักงาน โดัยบริ้ษัทั้ม่ี่ความี่มุ่ี่งมัี่�นดัำาเนินการ้ 
ขยายผล และพัฒนาต่อไป็ยังพ่�นทั้่�อ่�น ๆ ในอนาคตตามี่ความี่ 
เหมี่าะสิมี่ของสิภาพพ่�นทั้่� อาทั้ิ ร้้านสิัญลักษณ์ของ ซื้่พ่ ออลล์
(Flagship Store) เพ่�อส่ิ�อสิาร้ และสิร้้างภาพลักษณ์ให้ลูกค้าได้ัสัิมี่ผัสิ 
ป็ร้ะสิบการ้ณ์ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทั้่�เป็็นมี่ิตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green
Total Image) ร้วมี่ถึึงขยายผลในโคร้งการ้ธิาร้าพัทั้ยา โคร้งการ้ 
พ่ไอเอ็มี่ อ่อ่ซื้่ จำังหวัดัชุลบุร้่ และอาคาร้สิำานักงาน แจำ้งวัฒนะ 
เพ่�อลดัป็ร้ิมี่าณขยะพลาสิติกทั้่�อาจำเข้าไป็ร้บกวนร้ะบบนิเวศ และ 
ความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ 

ตกแต่งร้้าน เพ่�อลดัป็ริ้มี่าณขยะท่ั้�ส่ิงผลกร้ะทั้บเชิุงลบต่อร้ะบบนิเวศ 
และสิ่งเสิร้ิมี่การ้นำาขยะร้่ไซื้เคิลกลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ อ่กทั้ั�งยังเป็็น 
การ้สิ่งเสิร้ิมี่ภาพลักษณ์องค์กร้ทั้่�เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่ โดัยวัสิดัุ 
ร้่ไซื้เคิลจำากกล่องนมี่ และกล่องนำ�าผลไมี่้สิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้ในร้้านไดั้ 
อาทั้ิ ผนัง หลังคา กร้ะจำก และวัสิดัุตกแต่งร้้านอ่�น ๆ โดัยการ้นำา 
เศษวัสิดัุเหล่อใชุ้ 3 ป็ร้ะเภทั้ กลับมี่าแป็ร้รู้ป็ และใชุ้ใหมี่่ภายใต ้
โคร้งการ้ร้้านเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green Store)

จํานวนร้าน
ต้นแบบ

 สาขาต่อปี

จํานวนรายการ
วัสดุรีไ เคิลท่ีขยายผล

 รายการ

ของเหลือใช้จากร้านสาขา เช่น ุงพลาสติก 
ขวดพลาสติก กระปอง หลอด และขวดแก้ว
ในร้านสาขา

ของเหลือใช้ ายในประเท
เช่น เปลือกไข่

วัสดุก่อสร้างท่ีได้รับการรับรองว่า
เป็นวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนการดําเนินงานในอนาคต

วัสดุเหลือใช้  ประเ ท
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บร้ิษัทั้มีุ่่งมี่ั�นลดัผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ โดัยการ้สิ่งเสิร้ิมี่ และสินับสินุนการ้นำาขยะ 
กลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ ภายใต้การ้ป็ร้ะยุกต์หลักการ้สิำาคัญของเศร้ษฐกิจำหมุี่นเว่ยน (Circular  
Economy) พร้้อมี่ส่ิงต่อโอกาสิให้กับนักเร่้ยน และโร้งเร่้ยนท่ั้�ขาดัแคลน โดัยร่้วมี่กับ บริ้ษัทั้  
อำาพลฟู่ดัส์ิ โพร้เซื้สิซิื้�ง จำำากัดั บริ้ษัทั้ เต็ดัตร้า แพ้ค (ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย) จำำากัดั บริ้ษัทั้ พัสิดุัภัณฑ์์ไทั้ย 
จำำากัดั และ บร้ิษัทั้ เอสิ ไอ จำ่ คอมี่บิบล็อค จำำากัดั ขอร้ับบร้ิจำาคกล่องนมี่ยูเอชุทั้่ (UHT)  
และกล่องเคร่้�องด่ั�มี่ป็ร้ะเภทั้กล่องกร้ะดัาษ ท่ั้�ผ่านกร้ะบวนการ้ แกะ ล้าง เก็บ เพ่�อนำามี่า 
ร่้ไซื้เคิลสิำาหรั้บนำาไป็ผลิตเป็็นโต๊ะ และเก้าอ่�สิำาหรั้บนักเร่้ยนในโร้งเร่้ยนท่ั้�ขาดัแคลน โดัยกล่องนมี่ 
หร่้อกล่องเคร่้�องด่ั�มี่จำำานวน 2,500 กล่อง สิามี่าร้ถึนำามี่าร่้ไซื้เคิลผลิตโต๊ะและเก้าอ่�นักเร่้ยน 
ไดั้ 1 ชุุดั ซื้ึ�งในป็ี 2562 มี่่ยอดับร้ิจำาคมี่ากถึึง 28,010 กล่อง ในอนาคตบร้ิษัทั้ม่ี่แผนรั้บซ่ื้�อ 
กล่องนมี่ยูเอชุทั้่ และกล่องกร้ะดัาษทั้่�ผ่านกร้ะบวนการ้ แกะ ล้าง เก็บแล้วภายใต้ 
โคร้งการ้ธินาคาร้ขยะ

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั มี่่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้หลังคาเข่ยวโดัยนำากล่องนมี่ยูเอชุทั้่ (UHT)  
ท่ั้�เกิดัจำากกร้ะบวนการ้ผลิตหลักของเบเกอร่้� และการ้บริ้โภคเคร่้�องด่ั�มี่ชุนิดักล่องของพนักงาน 
กลับมี่าร่้ไซื้เคิลเป็็นแผ่นหลังคา และเฟ่อร์้นิเจำอร์้ร่้วมี่กับโร้งงานร่้ไซื้เคิลกล่องนมี่ยูเอชุท่ั้ (UHT) 

โคัรงกิารกิล่องวิเศัษั 
Magic Box Recycling for Sharing

โคัรงกิารหลังคัาเขี็ยว

สุามีารถนำามีารีไซเคิัล 
ผลิตเป็นโต๊ะ และ
เก้ิาอี� นักิเรียนได้ิ์  

11 ชุดิ์

ปี 2562
มีียอดิ์บริจีาคัมีากิถึง 

28,010
กิล่อง

ผลดิ์ำาเนินกิารโคัรงกิาร
ปี 2562 สุามีารถลดิ์ 
ปริมีาณข็องเสีุย
ที์�ต้องสุ่งกิำาจัีดิ์ 

22,460 กิิโลกิรัมี

คิัดิ์เป็นกิารลดิ์
กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์  

17
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์ 
เที์ยบเท่์า

สุามีารถผลิต
แผ่นหลังคัา
ข็นาดิ์ 1*2.4 เมีตร 
ได้ิ์ทั์�งสิุ�น 

1,123 แผ่น 

2555 2559 2561 2562
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เน่�อป็ูถึ่อเป็็นวัตถึุดัิบหลักทั้่�สิำาคัญอย่างยิ�งในโร้งงานผลิตของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั และเป็็น 
สิ่วนป็ร้ะกอบสิำาคัญในเมี่นูอาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้านภายในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ซื้ึ�งป็ัจำจำุบัน 
ความี่ต้องการ้เน่�อปู็ได้ัเพิ�มี่สูิงขึ�นเร่้�อย ๆ บริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของป็ร้ะเดั็นดัังกล่าว 
จำึงไดั้ขยายผลแนวคิดัการ้อนุรั้กษ์พันธ์ุิปู็ม้ี่าจำากพ่�นท่ั้�ฝั�งอ่าวไทั้ยและอันดัามัี่น ภายใต้โคร้งการ้ 
ปู็ม้ี่ายั�งย่นคู่ทั้ะเลไทั้ยโดัยร่้วมี่กับกร้มี่ป็ร้ะมี่งศูนย์วิจัำย และพัฒนาป็ร้ะมี่งชุายฝั�งสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ 
และบริ้ษัทั้ วิยะเคร้ป็ โป็ร้ดัักส์ิ จำำากัดั อนุรั้กษ์พันธ์ุิสัิตว์นำ�าทั้ะเลเพ่�อเพิ�มี่จำำานวนปู็ม้ี่าในพ่�นท่ั้� 
บริ้เวณชุายฝั�งจัำงหวัดัสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ และรั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติไว้ไมี่่ให้สิูญหาย อ่กทั้ั�งยังเป็็น 
การ้สิ่งเสิริ้มี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้่�เป็็นชุาวป็ร้ะมี่งพ่�นบ้านใหส้ิามี่าร้ถึดัำาเนินการ้ป็ร้ะมี่งไดั้อย่างยั�งย่น
ผ่านการ้เพาะพันธิุ์ป็ูในพ่�นทั้่� และร้อการ้ป็ล่อยสิู่ชุายฝั�งทั้ะเลจำนเติบโตเป็็นป็ูมี่้าขนาดัใหญ่  
ชุ่วยเพิ�มี่ป็ร้ิมี่าณป็ูในธิร้ร้มี่ชุาติจำำานวนกว่า 100,000 ตัว พร้้อมี่กันน่�ยังชุ่วยเก็บขยะบร้ิเวณ 
ร้อบเกาะ เพ่�อเป็็นการ้อนุร้ักษ์สิิ�งแวดัล้อมี่ทั้างทั้ะเลอ่กหนึ�งทั้าง ทั้ั�งน่�โคร้งการ้ป็ูมี่้ายั�งย่น 
คู่ทั้ะเลไทั้ย เป็็นโคร้งการ้ร้ะยะยาว ทั้่�บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้อย่างต่อเน่�องมี่าตั�งแต่ป็ี 2555

บริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) มุ่ี่งมัี่�นลดัผลกร้ะทั้บด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ หนุนส่ิงเสิริ้มี่ 
เศร้ษฐกิจำหมีุ่นเว่ยนเพ่�อการ้บร้ิโภคอย่างยั�งย่น กำาหนดันโยบาย และเป็้าหมี่ายในการ้เพิ�มี่ 
สิัดัสิ่วนบร้ร้จำุภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ของบร้ิษัทั้ จำากร้้อยละ 20 เป็็นร้้อยละ 40 ภายใน 
ป็ี 2562 โดัยร้่วมี่กับ บร้ิษัทั้ คิงสิ์เอ็นเนอร้์จำ่ แอนดั์ เวชุทั้์ โซื้ลูชุั�น จำำากัดั สิ่งเสิร้ิมี่ และ 
สินับสินุนการ้นำาขยะกลับมี่าใชุ้ให้เป็็นป็ร้ะโยชุน์ ผลิตถุึงขยะรุ่้นรั้กษ์โลกท่ั้�ผลิตจำากเศษขยะ 
พลาสิติกร่้ไซื้เคิลท่ั้�ได้ัมี่าจำากบ่อขยะในป็ร้ะเทั้ศ ภายใต้แบร้นด์ัฮ่โร่้

โคัรงกิารปูม้ีายั�งย้นคู่ัท์ะเลไท์ย

ร่วมีม้ีอกัิบคู่ัค้ัา ผลิตผลิตภัณฑ์์
ที์�เป็นมิีตรต่อสิุ�งแวดิ์ล้อมี “ถุงข็ยะรุ่นรักิษ์ัโลกิ”

เพิ�มีปริมีาณปู
ในธิรรมีชาติกิว่า

100,000 
ตัว

โคัรงกิารถุงข็ยะรุ่นรักิษั์โลกิ 
ช่วยลดิ์ปัญหา ปริมีาณข็ยะ
พลาสุติกิจีากิบ่อข็ยะในประเท์ศั 
ไดิ์้กิว่า 

20,000
ตันต่อปี

2555 2559 2561 2562
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เป็็นหนึ�งในโคร้งการ้ท่ั้�ได้ัรั้บการ้ต่อยอดัภายใต้กลยุทั้ธ์ิ 7 Go Green โคร้งการ้จิำตสิาธิาร้ณะ  
กิจำกร้ร้มี่พายเร่้อคายัคเก็บขยะเกาะเสิม็ี่ดัในวันสิิ�งแวดัล้อมี่โลก 5 มิี่ถุึนายน 2562 เพ่�อรั้กษา 
ความี่สิะอาดั และดูัแลรั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติ และสิิ�งแวดัล้อมี่

โคร้งการ้ทั้่�สิร้้างความี่ตร้ะหนักให้กับคนรุ้่นใหมี่่ เร้่�องการ้ลดัความี่สิูญเป็ล่าทั้างอาหาร้ผ่าน 
ชุ่องทั้างโซื้เชุ่ยลมี่่เดั่ย อาทั้ิ เฟ่ซื้บุ๊ก โดัยเฉพาะในกลุ่มี่คนรุ้่นใหมี่่ทั้่�มี่่สิ่วนสิำาคัญในการ้ร้่วมี่ 
สิร้้างการ้เป็ล่�ยนแป็ลง และมี่่อิทั้ธิิพลในการ้ขับเคล่�อนการ้เป็ล่�ยนแป็ลงในป็ัจำจำุบัน ผ่านการ้ 
จัำดัป็ร้ะกวดัการ้สิร้้างวิด่ัโอท่ั้�ม่ี่ความี่ยาว 3 นาท่ั้ ภายใต้แนวคิดั “อวสิานอาหาร้ถูึกทิั้�ง” เพ่�อ 
สินับสินุน และสิ่งเสิร้ิมี่ให้เยาวชุนร้ะดัับมี่ัธิยมี่ศึกษา และร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา ไดั้แสิดัง 
ความี่สิามี่าร้ถึ และความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ในการ้นำาเสินอวิด่ัโอเชิุงร้ณร้งค์สิร้้างความี่ตร้ะหนัก  
ให้สิังคมี่ร้ับทั้ร้าบถึึงป็ัญหาดั้านอาหาร้ทั้่�เหล่อและถึูกทั้ิ�ง คิดัเป็็นร้้อยละ 41.95-44.99 ของ 
ป็ริ้มี่าณขยะในกรุ้งเทั้พมี่หานคร้ในปั็จำจุำบัน พร้้อมี่กันน่� โคร้งการ้คนรุ่้นใหม่ี่ไร้้ Food Waste  
ได้ัม่ี่การ้ส่ิ�อสิาร้ข้อมูี่ลข่าวสิาร้ต่าง ๆ เชุ่น แนวโน้มี่ของอาหาร้ท่ั้�เหล่อทิั้�งทัั้�วโลก แนวทั้าง 
การ้ใชุ้ป็ร้ะโยชุน์จำากความี่สูิญเป็ล่าทั้างอาหาร้ แนะนำาการ้ลดัปั็ญหาความี่สูิญเป็ล่าทั้างอาหาร้ 
ในชุ่วิตป็ร้ะจำำาวัน และแนวทั้างในการ้การ้กำาจัำดัความี่สูิญเป็ล่าทั้างอาหาร้ผ่านชุ่องทั้างออนไลน์ 
เพ่�อสิร้้างความี่ตร้ะหนักเร้่�องการ้ลดัความี่สิูญเป็ล่าทั้างอาหาร้อ่กหนึ�งชุ่องทั้าง โคร้งการ้ 
คนรุ่้นใหม่ี่ไร้้ Food Waste ปี็ 1 ม่ี่ท่ั้มี่ท่ั้�ส่ิงคลิป็วิด่ัโอเข้าป็ร้ะกวดัทัั้�งสิิ�น 259 ผลงานแบ่งเป็็น 
ร้ะดัับมัี่ธิยมี่ศึกษา 109 ผลงาน ร้ะดัับอุมี่ศึกษา 150 ผลงาน โดัยผลงานท่ั้�ได้ัรั้บร้างวัลผู้ชุนะเลิศ 
ร้ะดัับอุดัมี่ศึกษาเป็็นเงินร้างวัล 100,000 บาทั้ พร้้อมี่ถึ้วยร้างวัล และใบป็ร้ะกาศเก่ยร้ติคุณ 
ได้ัแก่ ท่ั้มี่ ทั้ำาไมี่ไม่ี่กินข้าวหลามี่ในตู้เย็น จำากมี่หาวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่พร้ะจำอมี่เกล้าธินบุร้่ 
ผู้ชุนะเลิศร้ะดัับมัี่ธิยมี่ศึกษาเป็็นเงินร้างวัล 80,000 บาทั้พร้้อมี่ถ้ึวยร้างวัลและใบป็ร้ะกาศ 
เก่ยร้ติคุณ ได้ัแก่ ท่ั้มี่ Abstract จำากโร้งเร่้ยนสิาธิิตมี่หาวิทั้ยาลัยศร่้นคริ้นทั้ร้วิโร้ฒน์ป็ทุั้มี่วัน 
โคร้งการ้คนรุ่้นใหม่ี่ไร้้ Food Waste ปี็ 2 ม่ี่ท่ั้มี่ท่ั้�ส่ิงคลิป็วิด่ัโอเข้าป็ร้ะกวดัทัั้�งสิิ�น 363 ผลงาน 
แบ่งเป็็น ร้ะดัับมี่ัธิยมี่ศึกษา 127 ผลงาน ร้ะดัับอุมี่ศึกษา 236 ผลงาน โดัยผลงานทั้่�ไดั้ร้ับ 
ร้างวัลชุนะเลิศร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา ไดั้แก่ผลงาน 3 Phak the Revenge of Vegetable 
ทั้่มี่ Chakorn Studio มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิจัำนทั้ร้เกษมี่  ร้ะดัับมัี่ธิยมี่ศึกษา  ได้ัแก่ ผลงาน  
คำาเต่อน! ขยะอาหาร้ ท่ั้มี่ใคร้ขายไข่ไก่โร้งเร้่ยนสิวนกุหลาบวิทั้ยาลัย

โคัรงกิารคันรุ่นใหม่ีไร้ Food Waste

โคัรงกิารท์ำาดีิ์ด้ิ์วยหัวใจี ลดิ์ภัยสิุ�งแวดิ์ล้อมี 
ภายใต้โคัรงกิารจิีตสุาธิารณะ

มีีที์มีที์�สุ่งคัลิปวิดีิ์โอเข้็าประกิวดิ์
โคัรงกิารคันรุ่นใหม่ีไร้ Food Waste 

ปี 1 ทั์�งสิุ�น 259 ผลงาน

ปี 2 ทั์�งสิุ�น 363 ผลงาน

แบ่งเป็นระดัิ์บมัีธิยมีศึักิษัา 

ปี 1 ทั์�งสิุ�น 109  ผลงาน 

ปี 2 ทั์�งสิุ�น 127  ผลงาน

แบ่งเป็นระดัิ์บระดัิ์บอุมีศึักิษัา

ปี 1 ทั์�งสิุ�น 150  ผลงาน 

ปี 2 ทั์�งสิุ�น 236  ผลงาน
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สิำานักป็ฏิิบัติการ้ 2 พ่�นทั้่�ตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ (NE) นำาพนักงานร้่วมี่ทั้ำากิจำกร้ร้มี่จำิตสิาธิาร้ณะ 
ร้่วมี่กับคณะผู้บร้ิหาร้การ้คลังป็ร้ะจำำาจำังหวัดันคร้พนมี่ ภาคร้ัฐ ร้ัฐวิสิาหกิจำ ภาคเอกชุน 
องค์กร้ป็กคร้องส่ิวนท้ั้องถิึ�น โร้งเร่้ยน และป็ร้ะชุาชุนจัำงหวัดันคร้พนมี่ พร้้อมี่ใจำกันป็ลูกต้นร้วงผึ�ง 
และไมี่้เศร้ษฐกิจำ ไดั้แก่ ต้นสิัก ต้นพะยูง ต้นมี่ะค่าโมี่ง ต้นป็ร้ะดัู่ และต้นไผ่ ร้วมี่ 6,810 ต้น 
ณ บร้ิเวณอ่างเก็บนำ�าหนองญาติ ตำาบลหนองญาติ อำาเภอเมี่่องนคร้พนมี่ เพ่�อเฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติ 
พร้ะบาทั้สิมี่เดั็จำพร้ะวชุิร้เกล้าเจำ้าอยู่หัว เน่�องในโอกาสิมี่หามี่งคลพร้ะร้าชุพิธิ่บร้มี่ร้าชุาภิเษก 
ภายใต้โคร้งการ้ร้วมี่พลังสิ่งเสิร้ิมี่อนุร้ักษ์ฟ่้�นฟู่ทั้ร้ัพยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติ และสิิ�งแวดัล้อมี่ จำังหวัดั 
นคร้พนมี่ ป็ร้ะจำำาป็ีงบป็ร้ะมี่าณ 2562 เพ่�อร้่วมี่กันฟ่้�นฟู่ป็่า และพ่�นทั้่�สิ่เข่ยวให้มี่่ความี่อุดัมี่ 
สิมี่บูร้ณ์ เพิ�มี่พ่�นท่ั้�ในการ้กักเก็บคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ัเหมี่าะสิำาหรั้บเป็็นสิถึานท่ั้�พักผ่อนหย่อนใจำ 
และเป็็นศูนย์เร้่ยนรู้้ต้นไมี่้เศร้ษฐกิจำของจำังหวัดันคร้พนมี่  

เน่�องจำากความี่ตร้ะหนักในความี่สิำาคัญของป็่าไมี่้ และป็่าชุายเลน ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าในพ่�นทั้่� 
ต่าง ๆ ของบริ้ษัทั้จึำงจัำดัโคร้งการ้ป็ลูกป่็า และป่็าชุายเลนเฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติตามี่พ่�นท่ั้�ต่าง ๆ อาทิั้ 
โคร้งการ้ป็ลูกป็่า และทั้ำาฝายชุะลอนำ�าทั้่�เขตร้ักษาพันธิ์สิัตว์ป็่าสิลักพร้ะ จำังหวัดักาญจำนบุร้่   
โดัยศูนย์กร้ะจำายสิินค้าบางบัวทั้อง โคร้งการ้ป็่าชุายเลนเฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติทั้่�ศูนย์การ้เร้่ยนรู้้ป็่า 
ชุายเลนบางขุนเทั้่ยน กรุ้งเทั้พมี่หานคร้ โดัยศูนย์กร้ะจำายสิินค้าบางบัวทั้อง เป็็นต้น

จำากความี่สิำาเร็้จำของโคร้งการ้ ลันตา โก กร่้น บริ้ษัทั้ยังคงเดิันหน้าอย่าง 
ต่อเน่�องในการ้ขยายพ่�นทั้่�ดัำาเนินการ้ ลดัผลกร้ะทั้บจำากถึุงพลาสิติก 
ในทั้ะเล โดัยร่้วมี่กับการ้ท่ั้องเท่ั้�ยวแห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ย สิำานักงานทั้รั้พยากร้ 
ธิร้ร้มี่ชุาติสิิ�งแวดัล้อมี่ จัำงหวัดักร้ะบ่� องค์การ้บริ้หาร้ส่ิวนตำาบลอ่าวนาง 
อุทั้ยานแห่งชุาติหาดันพร้ัตน์ธิาร้า หมีู่่เกาะพ่พ่ มีู่ลนิธิิโลกสิ่เข่ยว 
กลุ ่มี่พิทั้ักษ์พ่พ่ และชุมี่ร้มี่ทั้่องเทั้่ �ยวเกาะพ่พ่ จำัดัโคร้งการ้ 
“รั้กษ์เกาะพ่พ่ ร่้วมี่ใจำเลิกใชุ้ถุึงพลาสิติก” เน่�องในวันสิิ�งแวดัล้อมี่โลก  

5 มิี่ถุึนายน 2562 ผ่านการ้ร้ณร้งค์ลดัและเลิกใชุ้ถุึงพลาสิติกตามี่ 
หมีู่่เกาะต่าง ๆ ซื้ึ�งเป็็นแหล่งทั้่องเทั้่�ยวทั้างธิร้ร้มี่ชุาติทั้่�สิำาคัญ 
โดัยเชิุญชุวนให้พนักงาน ลูกค้า ชุุมี่ชุน ป็ร้ะชุาชุนทัั้�วไป็ ร่้วมี่ม่ี่อ 
ร้่วมี่ใจำป็ฏิิเสิธิถึุงพลาสิติกแล้วใชุ้ถึุงผ้า พร้้อมี่ทั้ั�ง มี่่การ้ร้่วมี่ทั้ำา 
กิจำกร้ร้มี่ Big Cleaning และป็ร้ะชุาสัิมี่พันธ์ิให้นักท่ั้องเท่ั้�ยวเลิกใชุ้ 
และลดัการ้นำาถุึงพลาสิติกขึ�นมี่าบนเกาะ ร้วมี่ถึึงจัำดักิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ 
ดัังน่�

โคัรงกิารรักิษ์ัเกิาะพีพีร่วมีใจีเลิกิใช้ถุงพลาสุติกิ

โคัรงกิารปลูกิต้นไม้ีเฉลิมีพระเกีิยรติฯ

กิารให้คัวามีรู้กัิบเด็ิ์กิ ๆ ณ โรงเรียนพระราชท์านบ้านเกิาะพีพี  
เร้�องกิารคััดิ์แยกิข็ยะ ประเภท์ข็องข็ยะ พร้อมีทั์�งกิารให้คัวามีรู้
เร้�องผลกิระท์บข็องข็ยะต่อสิุ�งแวดิ์ล้อมี ภายใต้หลักิ 3R ค้ัอ  
Reduce Reuse Recycle ผ่านกิิจีกิรรมีกิารจัีดิ์ท์ำาฐานเรียนรู้
เกีิ�ยวกัิบเร้�องข็องกิารคััดิ์แยกิข็ยะ

กิารรณรงค์ัให้นักิท่์องเที์�ยว ให้ชุมีชน ให้คันบนเกิาะ 
ได้ิ์ตระหนักิ และเห็นคัวามีสุำาคััญข็องกิารลดิ์ใช้ถุงพลาสุติกิ 

กิิจีกิรรมีเดิิ์นเก็ิบข็ยะกัิบนักิเรียน พร้อมีทั์�งสุร้างคัวามีตระหนักิ
เร้�องกิารรักิษัาท์รัพยากิรธิรรมีชาติ นอกิจีากินี� บริษััท์ได้ิ์รณรงค์ั
ลดิ์กิารใช้ถุงพลาสุติกิตามีเกิาะต่าง ๆ จีำานวน 4 เกิาะ
ได้ิ์แก่ิ เกิาะลันตา เกิาะยาวน้อย เกิาะเสุม็ีดิ์ และเกิาะหลีเป๊ะ 
พร้อมีข็ยายผลไปยังเกิาะอ้�น ๆ ในไท์ยต่อไป

ปลูกิต้นรวงผึ�งและไม้ีเศัรษัฐกิิจีรวมี 

6,810 ต้น

1

2

3
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ภ�ย่ในปี 2563
เทีย่บกับปีฐ�น 255810

ลดก�รู้ใช�นำ��ต่อหน่วย่รู้�ย่ได� 
รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

บริู้ห�รู้นำ��อย่่�งรู้้�ค่� 
รัู้กษั�สมดุลชีวิต

7.14

5.53

100

100

ลดปริู้ม�ณ์ก�รู้ใช�นำ��
ต่อหน่วย่รู้�ย่ได� 
รู้�อย่ละ  

นำ�นำ��กลับม�ใช�ใหม่หรืู้อใช�ซีำ�� 
รู้�อย่ละ 

ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่งด��นนำ��
รู้�อย่ละ 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG6 นำ�าสุะอาดิ์และสุุข็อนามัียที์�ดีิ์
 6.1 ทุกคนสามารถัเข้าถึังแลุ่ะ 
  ซื่�อหานำ�าที�สะอาดปลุ่อดภัิยได้

 6.3 เพิื่�มคุณิภิาพื่นำ�าโดยลุ่ด 
  การปลุ่่อยมลุ่พิื่ษอันต่ราย 
  ลุ่งส่่แหลุ่่งนำ�าแลุ่ะลุ่ดปริมาณิ 
  นำ�าเสียที�ไม่ได้รับการบำาบัด

 6.4 เพิื่�มประสิทธิภิาพื่แลุ่ะจัดการ 
  กับปัญหาการขาดแคลุ่นนำ�า 
  อย่างยั�งยืน

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

เทีย่บปีฐ�น 2558

ข้องปริู้ม�ณ์นำ��
ที�นำ�ม�ใช�

ข้องพืี�นที�ดำ�เนินก�รู้บริู้ษััท 
(ครู้อบคลุมเฉพี�ะ ซีีพีี ออลล์  
สย่�มแม็คโครู้ และ ซีีพีีแรู้ม) 

ทบทวนก�รู้ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง 
ด��นสภ�วะข้�ดแคลนนำ�� พืี�นที� 
ดำ�เนินก�รู้ข้องค่้ค��ที�สำ�คัญ 
ลำ�ดับที� 1 (Critical Tier 1 
suppliers)

รู้�อย่ละ

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้
(ลูกบา ก์เมตรต่อล้านบาท)

17.64

17.75

18.52

16.43

16.38

2559

2560

2561

2562

2558

เปาหมายปี 256
15.87

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้ลดลง 
(ร้อยละ)

การใช้น้ํา

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด

+0.62

+0.49

-6.86

-7.14

2559

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
-10

ปริมาณการใช้น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

7,408,871
8,002,367

2561

2562

ปริมาณการใช้น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)

1,265,706
1,354,254

2561

2562

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)

8,674,577

9,356,621

2561 2562

ร้อยละ 15
1,354,254

ร้อยละ 85
8,002,367

น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)
น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)
ค่าความเข้มข้นการใช้น้ําต่อหน่วยรายได้ 
(ลูกบา ก์เมตรต่อหน่วยรายได้)

ร ณ ี กร ก ร ร ี ี ร ก

2559 25612560 2562

17.75
18.52

16.43
16.38

8,019,912
9,356,621

2559 25612560 2562

1,823,911
2,083,072

5,911,382
6,428,116

2559 25612560 2562

22,816
16,877 13,088 15,733

78,756

22,852
19.057

111,288

ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการ คุณ าพน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด
ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด 
(ลูกบา ก์เมตร)

ioc e ical O gen e and ( O ) (กิโลกรัม)
Total Su pended Solid (TSS) (กิโลกรัม)

9,061,981 8,674,557
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คัวามีท้์าท์าย

“นำ�า” หนึ�งในทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติท่ั้�เป็ร่้ยบเสิม่ี่อนหัวใจำหลักสิำาหรั้บทุั้กชุ่วิตบนโลก ปั็จำจุำบัน 
การ้เจำร้ิญเติบโตทั้างดั้านเศร้ษฐกิจำ ความี่ก้าวหน้าทั้างดั้านเทั้คโนโลย่ และการ้ขยายตัว 
ของป็ร้ะชุากร้ในชุุมี่ชุนต่าง ๆ มี่่เพิ�มี่มี่ากขึ�น สิ่งผลให้การ้ผลิตสิินค้าภาคอุตสิาหกร้ร้มี่ 
การ้ผลิตทั้างการ้เกษตร้และโคร้งการ้ก่อสิร้้างพัฒนาผังเม่ี่องต่าง ๆ ม่ี่ความี่ต้องการ้การ้ใชุ้นำ�า 
เพิ�มี่สิูงขึ�นอย่างต่อเน่�อง จำากร้ายงานการ้พัฒนานำ�าทั้ั�วโลกป็ี 2562 (World Water 
Development Report 2019) ขององค์การ้สิหป็ร้ะชุาชุาติ (UN) ร้ะบุว่าปั็ญหาการ้ขาดั 
แคลนนำ�าของโลกเพิ�มี่มี่ากขึ�น หนึ�งในสิาเหตุเป็็นผลมี่าจำากการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ 
(Climate Change) และความี่ต้องการ้ในการ้ใชุ้นำ�าท่ั้�ทั้ว่มี่ากขึ�นอย่างต่อเน่�องโดัยป็ร้ะชุากร้ 
กว่า 4 พันล้านคนทั้ั�วโลกต้องป็ร้ะสิบป็ัญหาการ้ขาดัแคลนนำ�าใชุ้ และกว่า 2 พันล้านคน 
ขาดัแคลนแหล่งนำ�าด่ั�มี่สิะอาดัในแต่ละปี็ ดัังนั�นเพ่�อตอบสินองความี่ต้องการ้ท่ั้�สูิงขึ�น บริ้ษัทั้  
ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) จึำงสิร้้างโอกาสิและความี่ยั�งย่น 
ในการ้ใชุ้ทั้ร้ัพยากร้นำ�าร้่วมี่กันอย่างมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพเพ่�อเพิ�มี่ศักยภาพความี่มี่ั�นคงและเกิดั 
ป็ร้ะโยชุน์สูิงสุิดัในอนาคต บริ้ษัทั้มุ่ี่งมัี่�นท่ั้�จำะดัำาเนินธุิร้กิจำร่้วมี่กับสัิงคมี่อย่างยั�งย่น จำึงให้ 
ความี่สิำาคัญกับการ้บริ้หาร้จัำดัการ้แหล่งนำ�าอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพเพ่�อแบ่งปั็นโอกาสิในการ้เข้าถึึง
ทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติในทุั้กพ่�นท่ั้�ของสัิงคมี่ โดัยมุ่ี่งเน้นการ้พัฒนาการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ดูัแลรั้กษา 
ทั้รั้พยากร้นำ�าตลอดัทัั้�งห่วงโซ่ื้อุป็ทั้าน เพ่�อให้ทุั้กภาคชัุ�นทั้างสัิงคมี่ และธิุร้กิจำไดั้มี่่โอกาสิ 
ในการ้ใชุ้นำ�าอย่างเทั้่าเทั้่ยมี่

คว�มคืบหน��ปี 2562

ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่งด��นสภ�วะ
ข้�ดแคลนนำ��ข้องพืี�นที�ดำ�เนินก�รู้ 
ข้องบริู้ษััท

ทบทวนผลปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง
ด��นสภ�วะข้�ดแคลนนำ��พืี�นที�
ดำ�เนินก�รู้ข้องค่้ค��ที�สำ�คัญ ลำ�ดับที� 1 
(Critical Tier 1 suppliers) ข้องบริู้ษััท

จััดตั�งหน่วย่ง�นด้แลรัู้กษั�
ทรัู้พีย่�กรู้นำ��ที�ใช�ในโรู้งง�น
และพัีฒน�รู้ะบบบำ�บัดนำ��เสีย่

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ด้แลรัู้กษั�ทรัู้พีย่�กรู้นำ��

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้
(ลูกบา ก์เมตรต่อล้านบาท)

17.64

17.75

18.52

16.43

16.38

2559

2560

2561

2562

2558

เปาหมายปี 256
15.87

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้ลดลง 
(ร้อยละ)

การใช้น้ํา

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด

+0.62

+0.49

-6.86

-7.14

2559

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
-10

ปริมาณการใช้น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

7,408,871
8,002,367

2561

2562

ปริมาณการใช้น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)

1,265,706
1,354,254

2561

2562

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)

8,674,577

9,356,621

2561 2562

ร้อยละ 15
1,354,254

ร้อยละ 85
8,002,367

น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)
น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)
ค่าความเข้มข้นการใช้น้ําต่อหน่วยรายได้ 
(ลูกบา ก์เมตรต่อหน่วยรายได้)

ร ณ ี กร ก ร ร ี ี ร ก

2559 25612560 2562

17.75
18.52

16.43
16.38

8,019,912
9,356,621

2559 25612560 2562

1,823,911
2,083,072

5,911,382
6,428,116

2559 25612560 2562

22,816
16,877 13,088 15,733

78,756

22,852
19.057

111,288

ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการ คุณ าพน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด
ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด 
(ลูกบา ก์เมตร)

ioc e ical O gen e and ( O ) (กิโลกรัม)
Total Su pended Solid (TSS) (กิโลกรัม)

9,061,981 8,674,557
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แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

กิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงด้ิ์านนำ�าตลอดิ์ห่วงโซ่อุปท์าน

บร้ิษัทั้มี่่แผนในการ้เพิ �มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ใชุ้นำ �าต่อหน่วยร้ายไดั้  
โดัยม่ี่การ้จัำดัการ้ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�เกิดัจำากการ้ขาดัแคลนทั้รั้พยากร้นำ�า และ 
เพิ�มี่สัิดัส่ิวนการ้นำานำ�าท่ั้�ใชุ้แล้วกลับมี่าใชุ้ใหม่ี่ การ้เอาใจำใส่ิป็ลูกจิำตสิำานึก 
ภายในองค์กร้ในการ้อนุร้ักษ์ และร้ณร้งค์เร้่ �องการ้ป็ร้ะหยัดันำ�า 
ร้วมี่ทัั้�งส่ิงเสิริ้มี่การ้เข้าถึึงแหล่งนำ�าของชุุมี่ชุน ตลอดัจำนให้ความี่สิำาคัญ 
ในการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่กับชุุมี่ชุนในการ้บำาบัดันำ�าเสิ่ย ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ให้ 
ความี่สิำาคัญ และความี่เอาใจำใส่ิ  ต่อลูกค้าด้ัวยความี่รั้บผิดัชุอบสูิงสุิดั  
เพ่�อให้ลูกค้าไดั้ร้ับความี่พึงพอใจำทั้ั�งดั้านคุณภาพ (สิดั สิะอาดั 

ถึึงแมี่้ว่าป็ร้ิมี่าณการ้ใชุ้นำ�าของบร้ิษัทั้ ไมี่่ไดั้สิ่งผลกร้ะทั้บต่อการ้ 
ใชุ้นำ�าของพ่�นทั้่�ทั้่�บร้ิษัทั้เข้าไป็ดัำาเนินการ้ แต่อย่างไร้ก็ตามี่ บร้ิษัทั้ 
เล็งเห็น และตร้ะหนักถึึงการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่กับพ่�นท่ั้�ชุุมี่ชุน ในการ้บริ้หาร้ 
จัำดัการ้นำ�าอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ โดัยในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้ตร้วจำ 
ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยงด้ัานการ้ขาดัแคลนนำ�า คร้อบคลุมี่พ่�นท่ั้�ดัำาเนินการ้
ของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น พ่�นท่ั้�ดัำาเนินการ้ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าของบริ้ษัทั้  
ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) พ่�นทั้่�ดัำาเนินการ้ของบร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่
จำำากัดั และพ่�นท่ั้�ดัำาเนินการ้ของบริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
ด้ัวยเคร่้�องม่ี่อ Aqueduct ของ World Resource Intitute หร้่อ 
WRI ซื้ึ�งเป็็นเคร้่�องมี่่อสิำาร้วจำทั้่�ไดั้ร้ับการ้ยอมี่ร้ับในวงกว้าง ซื้ึ�งจำาก 
การ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงพบว่าร้้อยละ 1 ของพ่�นทั้่�ดัำาเนินการ้อยู่ใน 
พ่�นทั้่�ทั้่�มี่่ความี่เสิ่�ยงร้ะดัับสิูง และร้ะดัับสิูงมี่าก ตามี่ภาพ

ป็ลอดัภัย) และความี่คุ้มี่ค่า แหล่งนำ�าหลักของบริ้ษัทั้ ค่อ ร้ะบบป็ร้ะป็า 
ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ ซื้ึ�งนำ�าถึูกนำามี่าใชุ้งานทั้ั�วไป็อ่�น ๆ ไดั้แก่ ซื้ักล้าง และ 
ป็ร้ะกอบอาหาร้หร้่อเคร้่�องดั่�มี่ เป็็นต้น และแหล่งนำ�าอ่�น ๆ ไดั้แก่ 
นำ�าบาดัาลทั้่�มี่่การ้ใชุ้เฉพาะบางขั�นตอนการ้ผลิตในบร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่
จำำากัดั ซึื้�งบริ้ษัทั้ใชุ้เพ่ยงความี่ร้้อนจำากนำ�าบาดัาลท่ั้�ความี่ลึกร้ะดัับหนึ�ง 
ซึื้�งสิามี่าร้ถึใชุ้ทั้ดัแทั้นนำ�าร้้อนสิำาหรั้บการ้ล้างม่ี่อและอุป็กร้ณ์บางป็ร้ะเภทั้ 
ในกร้ะบวนการ้ผลิต

ตัวอย่างแผนการบริหารจัดการน้ํา

จัดต้ังคณะทํางาน
บริหารจัดการน้ํา

โครงการเปล่ียน
อุปกรณ์ประหยัดน้ํา
ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

โครงการ ero
a te ater 
i c arge

tre l  ig
ig
ediu  to ig
o  to ediu
o

ค่าความเครียดน้ํา ( ater Stre )
สัดส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงด้านความเครียดน้ํา ( ater Stre )

 1ร้อยละ

 22ร้อยละ

 1ร้อยละ

 ร้อยละ
 5ร้อยละ
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กิารบริหารจัีดิ์กิารนำ�าอย่างยั�งย้น

ในการ้ดัำาเนินงานดั้านการ้จำัดัการ้ดัูแลร้ักษาทั้ร้ัพยากร้นำ�าของบร้ิษัทั้ มี่่รู้ป็แบบในการ้จำัดัการ้ทั้่�แตกต่างกันไป็ โดัยขึ�นอยู่กับรู้ป็แบบของแต่ละ 
ภาคสิ่วนดัำาเนินงาน ดัังน่�

จำากผลการ้ตร้วจำป็ร้ะเมี่ินป็ร้ิมี่าณการ้ใชุ้นำ�าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นดั้วยเคร้่�องมี่่อ Aqueduct    โดัย 
พิจำาร้ณาถึึง 3 ป็ัจำจำัย ไดั้แก่ สิภาวะการ้ขาดัแคลนนำ�าในพ่�นทั้่� คุณภาพนำ�า และภาพลักษณ์ดั้าน 
การ้ใชุ้นำ�าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ในป็ี 2562

เพ่�อให้มี่ั�นใจำว่าการ้ดัำาเนินการ้ของบร้ิษัทั้สิ่งผลกร้ะทั้บในเชุิงลบต่อทั้ั�งป็ร้ิมี่าณ และคุณภาพของนำ�า 
ในพ่�นท่ั้�น้อยท่ั้�สุิดั และหากพบความี่เส่ิ�ยงในการ้ขาดัแคลนนำ�าของพ่�นท่ั้� บริ้ษัทั้ จำะทั้ำาการ้ตร้วจำติดัตามี่ และ
เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่เพ่�อร้ับมี่่อสิถึานการ้ณ์ดัังกล่าว โดัยในป็ี 2562 พบว่า มี่่ร้้านสิาขา 57  ร้้าน  ทั้่�ตั�ง 
อยู่ในพ่�นทั้่�เสิ่�ยงในการ้ขาดัแคลนนำ�า และบร้ิษัทั้อาจำสิร้้างผลกร้ะทั้บทั้่�เก่�ยวข้องกับนำ�าในป็ัจำจำัยดั้าน 
ความี่เคร่้ยดันำ�า (Water Stress) จำากผลการ้ป็ร้ะเมิี่น บริ้ษัทั้ม่ี่การ้ดัำาเนินการ้เพ่�อลดัผลกร้ะทั้บท่ั้�เก่�ยวข้อง 
โดัยจำัดัตั�งคณะทั้ำางานจำัดัการ้นำ�าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น เพ่�อกำาหนดัแนวทั้างโคร้งการ้ใชุ้นำ�าอย่างมี่่ 
ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพร้วมี่ถึึงถึ่ายทั้อดัแนวทั้างไป็ยังหน่วยงานทั้่�เก่�ยวข้อง พร้้อมี่ทั้ั�งติดัตามี่ความี่ค่บหน้า 
และป็ร้ะเมี่ินป็ร้ะสิิทั้ธิิผลของโคร้งการ้เป็็นป็ร้ะจำำาทุั้กไตร้มี่าสิ  

ทัั้�งน่� บริ้ษัทั้ม่ี่เป้็าหมี่ายการ้ลดัการ้ใชุ้นำ�าของบริ้ษัทั้ท่ั้�เป็็นหนึ�งใน 15 เป้็าหมี่ายหลักตามี่กร้อบการ้ดัำาเนินงาน
ด้ัานความี่ยั�งย่น จำากการ้วิเคร้าะห์แนวโน้มี่การ้ใชุ้นำ�า เทั้คโนโลย่ และการ้จัำดัการ้ทั้างเล่อกท่ั้�ม่ี่ศักยภาพ 
ในการ้ป็รั้บใชุ้เพ่�อดัำาเนินการ้ และเป้็าหมี่ายท่ั้�ได้ัรั้บมี่อบหมี่ายจำากเคร่้อเจำริ้ญโภคภัณฑ์์โดัยหน่วยงาน 
ท่ั้�เก่�ยวข้อง

กิารลดิ์ผลกิระท์บด้ิ์านกิารใช้นำ�าข็องร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

โคัรงกิาร
เพิ�มีประสิุท์ธิิภาพ
กิารใช้นำ�าใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  

ตัวอย่างแผนการบริหารจัดการน้ํา

จัดต้ังคณะทํางาน
บริหารจัดการน้ํา

โครงการเปล่ียน
อุปกรณ์ประหยัดน้ํา
ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

โครงการ ero
a te ater 
i c arge

tre l  ig
ig
ediu  to ig
o  to ediu
o

ค่าความเครียดน้ํา ( ater Stre )
สัดส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงด้านความเครียดน้ํา ( ater Stre )

 1ร้อยละ

 22ร้อยละ

 1ร้อยละ

 ร้อยละ
 5ร้อยละ
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ในภาคสิ่วนการ้บร้ิการ้ดั้านธิุร้กิจำค้าสิ่ง บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) ไดั้ให้ความี่สิำาคัญ
กับการ้จำัดัการ้ทั้ร้ัพยากร้นำ�าตั�งแต่เร้ิ�มี่การ้ออกแบบศูนย์จำำาหน่ายสิินค้า โดัยออกแบบและติดัตั�ง 
ร้ะบบร้องรั้บนำ�าท่ั้�ได้ัจำากการ้ดัำาเนินงาน และผ่านร้ะบบการ้บำาบัดัแล้ว ไป็ใชุ้ในร้ะบบการ้ร้ดันำ�าต้นไม้ี่ 
อัตโนมี่ัติกับศูนย์จำำาหน่ายสิินค้าสิ่งสิยามี่แมี่็คโคร้เพ่�อลดัการ้ป็ล่อยนำ�าเสิ่ยสิู่แหล่งนำ�าสิาธิาร้ณะ  
ป็ัจำจำุบันมี่่การ้ดัำาเนินงานแล้วเสิร้็จำจำำานวน 30 สิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ โดัยคัดัเล่อกร้้านขนาดัใหญ่ทั้่�มี่่ 
พ่�นทั้่�มี่ากกว่า 5,000 ตาร้างเมี่ตร้ขึ�นไป็ ซื้ึ�งการ้ดัูแลร้ักษาพ่�นทั้่�สิ่เข่ยวจำำาเป็็นต้องใชุ้นำ�าในป็ร้ิมี่าณ
มี่ากเพ่�อบำารุ้งร้ักษา ผลการ้ดัำาเนินงานจำากโคร้งการ้ดัังกล่าวในป็ีทั้่�ผ่านมี่า สิามี่าร้ถึชุ่วยทั้ดัแทั้น
ป็ร้ิมี่าณการ้ใชุ้นำ�าป็ร้ะป็าไดั้ถึึง 162,000 ลูกบาศก์เมี่ตร้ 

สิำาหรั้บภาคส่ิวนการ้ผลิตอาหาร้แชุ่แข็งพร้้อมี่รั้บป็ร้ะทั้าน บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ม่ี่แผนการ้บริ้หาร้ 
จัำดัการ้นำ�า โดัยมุ่ี่งเน้นการ้ใชุ้ป็ร้ะโยชุน์อย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ ลดัการ้ป็ล่อยของเส่ิยสู่ิธิร้ร้มี่ชุาติเน่�องจำาก 
ม่ี่การ้ใชุ้ป็ริ้มี่าณนำ�าในกร้ะบวนการ้ผลิตจำำานวนมี่าก บริ้ษัทั้จึำงจัำดัตั�งหน่วยงานสิำาหรั้บการ้ดูัแลรั้กษา 
ทั้ร้ัพยากร้นำ�าทั้่�ใชุ้ภายในโร้งงาน ร้วมี่ถึึงพัฒนาศักยภาพร้ะบบบำาบัดันำ�าเสิ่ย โดัยมี่่การ้ใชุ้นำ�าจำาก 
แหล่งนำ �าใต้ดัินแทั้นการ้ใชุ้แหล่งนำ �าผิวดัินเพ่ �อลดัป็ัญหาการ้ขาดัแคลนทั้ร้ัพยากร้นำ �าในร้ะบบ 
นำ�าป็ร้ะป็าของชุุมี่ชุนโดัยร้อบ ซื้ึ�งตลอดัป็ี 2562 บร้ิษัทั้สิามี่าร้ถึทั้ดัแทั้นการ้ใชุ้นำ�าจำากร้ะบบป็ร้ะป็า 
ลงไดั้ 1,078,230 ลูกบาศก์เมี่ตร้ อ่กทั้ั�งนำ�าบาดัาลทั้่�สิูบจำากความี่ลึกป็ร้ะมี่าณ 500 เมี่ตร้  
มี่่อุณหภูมี่ิสิูงอยู่ทั้่�ป็ร้ะมี่าณ 50 องศาเซื้ลเซื้่ยสิ สิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้เพ่�อล้างมี่่อและล้างอุป็กร้ณ์ใน 
กร้ะบวนการ้ผลิตซื้ึ�งจำากเดัิมี่ใชุ้พลังงานไฟ่ฟ่้าในการ้อุ่นนำ�าให้ร้้อน สิ่งผลให้ชุ่วยลดัการ้ใชุ้พลังงาน 
ไฟ่ฟ่้าในร้ะบบลงไดั้มี่ากถึึง 283,047 กิโลวัตต์-ชุั�วโมี่งต่อป็ี อ่กทั้ั�งยังมี่่การ้ติดัตั�งร้ะบบควบคุมี่ 
การ้เติมี่อากาศของร้ะบบบำาบัดันำ�าเสิ่ย โดัยนำ�าทั้ั�งหมี่ดัจำะผ่านเข้าสิู่กร้ะบวนการ้บำาบัดัเพ่�อให้นำ�ามี่่ 
คุณภาพด่ักว่านำ�าทิั้�งทัั้�วไป็ตามี่กฎีหมี่ายกำาหนดั นอกจำากน่�นำ�าทิั้�งท่ั้�ผ่านร้ะบบการ้บำาบัดัแล้วสิามี่าร้ถึ 
ทั้่�จำะนำากลับไป็ใชุ้ใหมี่่ในรู้ป็แบบของการ้ร้ดันำ�าต้นไมี่้ การ้ชุำาร้ะล้างบร้ิเวณพ่�นทั้่�ร้อบนอก เป็็นการ้ 
นำานำ�ากลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ไดั้ทั้ั�งหมี่ดั (Water Zero Discharge) ซื้ึ�งโคร้งการ้น่�เร้ิ�มี่ดัำาเนินการ้มี่า
ตั�งแต่ในป็ี 2554 และมี่่แผนขยายผลการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ไป็สิู่โร้งงานอ่�น ๆ  ในป็ี 2563  ซื้ึ�งจำะ 
ชุ่วยลดัการ้ใชุ้นำ�าป็ร้ะป็าลงไดั้ 355,804 ลูกบาศก์เมี่ตร้

สิำาหร้ับสิ่วนการ้ผลิตอ่�น ๆ ของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั บร้ิษัทั้มี่่การ้กำาหนดัค่าคุณภาพนำ�าเสิ่ยภายใน 
ท่ั้�อ้างอิงตามี่ป็ร้ะกาศกร้ะทั้ร้วงอุตสิาหกร้ร้มี่ เร่้�อง กำาหนดัมี่าตร้ฐานควบคุมี่การ้ร้ะบายนำ�าทิั้�งจำากโร้งงาน 
พ.ศ. 2560  โดัยสิอดัคล้องกับแนวป็ฏิิบัติดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ของบร้ิษัทั้

กิารเพิ�มีประสิุท์ธิิภาพกิารใช้นำ�า

โคัรงกิารเพิ�มี
ประสิุท์ธิิภาพ
กิารใช้นำ�า ซีพีแรมี 

โคัรงกิาร Zero 
Wastewater 
Discharge 
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โคัรงกิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงด้ิ์านนำ�าข็องคู่ัค้ัาที์�สุำาคััญลำาดัิ์บที์� 1 
(Critical Tier 1 suppliers) 

นอกิเหน้อจีากิโคัรงกิารที์�กิล่าวไปแล้ว บริษััท์มีีคัวามีมุ่ีงมัี�นที์�ต้องกิารสุร้างกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบชุมีชนและพนักิงานเพ้�อสุ่งเสุริมี
กิารจัีดิ์กิารท์รัพยากิรนำ�าที์�ยั�งย้น ดัิ์งนั�นบริษััท์จึีงได้ิ์มีีกิารวางแผนโคัรงกิารเพิ�มีเติมีในอนาคัต ได้ิ์แก่ิ

โคัรงกิารคัวามีร่วมีม้ีอกัิบชุมีชนเพ้�อท์ำา 
Effective Microorganism Ball (EM ball) 

เพ่�อบำาบัดันำ�าเสิ่ยสิำาหร้ับพ่�นทั้่�ทั้่�เหมี่าะสิมี่ โดัยศูนย ์
กร้ะจำายสิินค้าในพ่�นทั้่�ต่าง ๆ เชุ่น บางบัวทั้อง ในการ้ 
เตร้่ยมี่อุป็กร้ณ์ อบร้มี่การ้ทั้ำานำ�าหมี่ักชุ่วภาพจำากวัสิดัุ 
ทั้่�หาง่ายในทั้้องถึิ�น และ EM Ball ร้วมี่ถึึงเทั้นำ�าหมี่ัก 
ชุ่วภาพ โยน EM BALL ลงสิู่แหล่งนำ�าทั้่�มี่่การ้คัดักร้อง
แล้วว่าสิามี่าร้ถึบำาบัดันำ�าไดั้ดั้วย EM Ball  

โคัรงกิารคัวามีร่วมีม้ีอกัิบพนักิงานในบริษััท์

เพ่�อเพิ�มี่ความี่ตร้ะหนักในการ้ใชุ้นำ�า 
ร้วมี่ถึึงร้่วมี่ร้ณร้งค์การ้ใชุ้นำ�าอย่างรู้้คุณค่า 

บริ้ษัทั้ ให้ความี่สิำาคัญกับการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยงด้ัานสิภาวะขาดัแคลน 
นำ�าของพ่�นทั้่�คู่ค้า โดัยการ้ดัำาเนินงานในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ 
ทั้บทั้วนผลการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงสิำาหร้ับคู่ค้าทั้่�สิำาคัญลำาดัับทั้่� 1 
(Critical Tier 1 Supplier) จำำานวน 190 ร้าย ดั้วยเคร้่ �องมี่่อ 
การ้ป็ร้ะเมี่ิน Aqueduct ของ World Resources Institute 
(WRI) จำากผลการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงดั้านความี่เคร้่ยดันำ�า (Water 
Stress) พบว่า คู่ค้าจำำานวน 13 ร้าย ตั�งอยู่ในพ่�นท่ั้�ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงร้ะดัับ 
สูิงมี่าก คู่ค้าจำำานวน 14 ร้าย ตั�งอยู่ในพ่�นท่ั้�ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง

บร้ิษัทั้ไดั้ขอความี่ร้่วมี่มี่่อจำากคู่ค้าในการ้จำัดัทั้ำาขั�นตอนการ้จำัดัการ้ 
ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�เก่�ยวข้องกับนำ�าและจัำดัการ้ทั้รั้พยากร้นำ�า ซึื้�งขณะน่�ได้ัรั้บ 
ความี่ร้่วมี่มี่่อจำากคู่ค้าแล้วร้้อยละ 100 จำากคู่ค้าทั้่�มี่่ความี่เสิ่�ยง 
ในการ้ขาดัแคลนนำ�าโดัยม่ี่ตัวอย่างแผนการ้จัำดัการ้ความี่เส่ิ�ยงด้ัานนำ�า 
เชุ่น การ้ร่้วมี่ม่ี่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  และชุุมี่ชุนในการ้ฟ้่�นฟู่ และพัฒนา 
แหล่งนำ�าในพ่�นท่ั้� การ้เป็ล่�ยนมี่าใชุ้เคร่้�องม่ี่อป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพสูิงเพ่�อใชุ้นำ�า 
อย่างคุ้มี่ค่า การ้นำานำ�ากลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ในพ่�นท่ั้� การ้ใชุ้นำ�าบาดัาล 
เป็็นต้น

1

2
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ข้องค่้ค��ที�สำ�คัญลำ�ดับที� 1
(Critical Tier 1 Suppliers) 
ได�รัู้บก�รู้ตรู้วจัปรู้ะเมินด��นคว�มยั่�งยื่น 
และส�ม�รู้ถตรู้วจัสอบย่�อนกลับได� 

100รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

ส่งมอบคว�มรัู้บผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่ีคุณ์ค่� 

100

29.93
กรู้ะบวนก�รู้ดำ�เนินง�นเพืี�อคว�มยั่�งยื่นสำ�หรัู้บค่้ค��

เริู้�มต�นใช�ง�นแบบก�รู้ปรู้ะเมินตนเอง 
สำ�หรัู้บค่้ค�� (Suppliers Self
Assessment Questionnaires: SAQ)

ค่้ค��ลำ�ดับที� 1 ที�ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้
จัรู้รู้ย่�บรู้รู้ณ์ค่้ค��ธุรู้กิจั
รู้�อย่ละ

รู้�อย่ละ

74 รู้�ย่

เข้��ตรู้วจัปรู้ะเมินในพืี�นที�ปฏิิบัติง�น 
ข้องค่้ค��ด��นคว�มยั่�งยื่น 
(Suppliers’ Onsite Audit) 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG2 ยุติคัวามีหิวโหย
 2.4. พัื่ฒนากระบวนการผู้ลิุ่ต่อาหาร
  อย่างยั�งยืนแลุ่ะยืดหยุ่น รักษา 
  ระบบนิเวศแลุ่ะความสามารถั 
  ในการปรับตั่วต่่อการเปลีุ่�ยน 
  แปลุ่งสภิาพื่ภ่ิมิอากาศ

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัาและ
  กิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.3 ส่งเสริมนโยบายที�มุ่งเน้น  
  การพัื่ฒนาที�สนับสนุน
  กิจกรรมการผู้ลิุ่ต่
  การสร้างงานที�เหมาะสม 

 8.7 ขจัดการบังคับใช้้แรงงาน  
  การค้ามนุษย์แลุ่ะการใช้้ 
  แรงงานเด็กทุกร่ปแบบ

 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานแลุ่ะ 
  ส่งเสริมสภิาพื่แวดลุ้่อมที� 
  ปลุ่อดภัิยแลุ่ะมั�นคง

SDG12 แผนกิารบริโภคัและ
  กิารผลิตอย่างยั�งย้น
 12.2 บรรลุุ่การจัดการอย่างยั�งยืน 
  แลุ่ะใช้้ทรัพื่ยากรทางธรรมช้าติ่
  อย่างมีประสิทธิภิาพื่

 12.4 บริหารจัดการของเสียแลุ่ะ 
  สารเคมีทั�งหมด เพืื่�อลุ่ดผู้ลุ่ 
  กระทบที�ไม่พึื่งประสงค์ต่่อ 
  สุขภิาพื่ของมนุษย์แลุ่ะ
  สภิาพื่แวดลุ้่อม

 12.7 ส่งเสริมการจัดซื่�อจัดจ้าง
  ให้มีการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน 

SDG16 สัุงคัมีที์�สุงบสุุข็และคัรอบคัลุมี
  เพ้�อกิารพัฒนาที์�ยั�งย้น
 16.5 ลุ่ดการทุจริต่ แลุ่ะติ่ดสินบน 
  ทุกร่ปแบบ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 (Critical Tier 1 Supplier )
ได้รับการตรวจประเมินด้านความย่ังยืน (ร้อยละ) 

50

52

1

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
1

คู่ค้าลําดับท่ี 1 คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 คู่ค้าลําดับ ัดไป
ท่ีมีความสําคัญ

9

คู่ค้าธุรกิจ (ราย)

6,942

1

สัดส่วนมูลค่าการ ื้อ
(ร้อยละ)

คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่ํา
คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง

สัดส่วนคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
ด้านความย่ังยืน (ร้อยละ)

1

1

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ได้รับ
การตรวจประเมิน และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานสะสมย้อนหลัง  ปี (ร้อยละ)

         1
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการส่ือสาร
คู่มือจริยธรรมแนวปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า 

         51
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ท่ีได้อ่านและลงนาม
ในเอกสาร ( ritten
ct no ledeg ent)

         6
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการอบรม
ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ห่วงโ ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

         1
คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 
ได้รับการประเมินความเส่ียง
ด้านความย่ังยืน

        1
คู่ค้าท่ีได้รับการยืนยันประเดน
ท่ีมีความเส่ียงสูง มีมาตรการ
จัดการความเส่ียง

        1
คู่ค้าท่ีมีมาตรการจัดการ
ความเส่ียง สามาร บรรลุ
ตามมาตรการจัดการ
ความเส่ียงได้ ายใน 1 ปี 

มาตรการจัดการความเส่ียง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

22 1

6
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คัวามีท้์าท์าย

การ้บร้ิหาร้ห่วงโซื้่อุป็ทั้านเป็ร้่ยบเสิมี่่อนหัวใจำหลักในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ 
ซื้ึ�งคู่ค้ามี่่สิ่วนสิำาคัญต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำเป็็นอย่างมี่าก การ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ห่วงโซื้่
อุป็ทั้านทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพจำึงเป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้ขับเคล่�อนความี่สิามี่าร้ถึในการ้
แข่งขันขององค์กร้ อ่กทั้ั�งยังลดัความี่เสิ่�ยงในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ และยกร้ะดัับการ้ 
ดัำาเนินงานเพ่�อตอบสินองความี่ต้องการ้ของผู้บร้ิโภค นอกจำากน่� ยังจำำาเป็็นต้อง 
ร้ักษาสิมี่ดัุลในการ้ทั้ำาธิุร้กิจำร้ะหว่างบร้ิษัทั้กับคู่ค้าร้ายใหญ่และร้ายย่อย เน่�องจำาก 
บริ้ษัทั้ยังคงต้องการ้มี่อบโอกาสิในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำให้แก่คู่ค้าร้ายย่อย  และการ้ดัำาเนิน 
มี่าตร้การ้บริ้หาร้ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�เคร่้งครั้ดัมี่ากเกินไป็อาจำเป็็นการ้ตัดัโอกาสิผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อยในการ้เติบโตอย่างยั�งย่น ซึื้�งไม่ี่ตร้งกับความี่ตั�งใจำของบริ้ษัทั้ พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ 
ไดั้มี่่การ้บูร้ณาการ้ป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่นเข้ามี่าบร้ิหาร้จำัดัการ้ตลอดัห่วงโซื้่อุป็ทั้าน 
เพ่�อการ้พัฒนาและเติบโตขององค์กร้ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ กัน 
อย่างยั�งย่น

คว�มคืบหน��ปี 2562

ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่งค่้ค��
ด��นคว�มยั่�งยื่นผ่�น
รู้ะบบออนไลน์

ก�รู้พัีฒน�ค่้ค��ด��นคว�มยั่�งยื่น 
(Capacity Building) 

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้จััดก�รู้ห่วงโซ่ีอุปท�นอย่่�งรัู้บผิดชอบ  

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 (Critical Tier 1 Supplier )
ได้รับการตรวจประเมินด้านความย่ังยืน (ร้อยละ) 

50

52

1

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
1

คู่ค้าลําดับท่ี 1 คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 คู่ค้าลําดับ ัดไป
ท่ีมีความสําคัญ

9

คู่ค้าธุรกิจ (ราย)

6,942

1

สัดส่วนมูลค่าการ ื้อ
(ร้อยละ)

คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่ํา
คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง

สัดส่วนคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
ด้านความย่ังยืน (ร้อยละ)

1

1

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ได้รับ
การตรวจประเมิน และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานสะสมย้อนหลัง  ปี (ร้อยละ)

         1
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการส่ือสาร
คู่มือจริยธรรมแนวปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า 

         51
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ท่ีได้อ่านและลงนาม
ในเอกสาร ( ritten
ct no ledeg ent)

         6
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการอบรม
ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ห่วงโ ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

         1
คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 
ได้รับการประเมินความเส่ียง
ด้านความย่ังยืน

        1
คู่ค้าท่ีได้รับการยืนยันประเดน
ท่ีมีความเส่ียงสูง มีมาตรการ
จัดการความเส่ียง

        1
คู่ค้าท่ีมีมาตรการจัดการ
ความเส่ียง สามาร บรรลุ
ตามมาตรการจัดการ
ความเส่ียงได้ ายใน 1 ปี 

มาตรการจัดการความเส่ียง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

22 1

6
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แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

กิระบวนกิารดิ์ำาเนินงานเพ้�อคัวามียั�งย้นสุำาหรับคู่ัค้ัา

บริ้ษัทั้มุ่ี่งมัี่�นบริ้หาร้จัำดัการ้ห่วงโซ่ื้อุป็ทั้านให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพอย่างต่อเน่�อง พร้้อมี่ทัั้�งบูร้ณาการ้ป็ร้ะเด็ันด้ัานความี่ยั�งยน่เข้ากับกร้ะบวนการ้ดัำาเนินงาน 
ดั้านบร้ิหาร้ห่วงโซื้่อุป็ทั้านในทัุ้กขั�นตอน นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังดัำาเนินงานดั้านการ้จำัดัหาวัตถึุดัิบอย่างยั�งย่น ร้วมี่ถึึงการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ผลักดัันการ้ 
ดัำาเนินงานด้ัานความี่ยั�งย่นให้เกิดักับคู่ค้าลำาดัับท่ั้� 1 เพ่�อการ้เติบโตทั้างธุิร้กิจำของคู่ค้าและบริ้ษัทั้ ควบคู่ไป็กับการ้ดูัแลสัิงคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่ 
อย่างยั�งย่น

บร้ิษัทั้สิ่งเสิร้ิมี่ให้คู่ค้าป็ฏิิบัติตามี่ 16 หัวข้อตามี่คู่มี่่อจำร้ิยธิร้ร้มี่และแนวทั้างป็ฏิิบัติสิำาหร้ับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct 
and Guideline) โดัยคร้อบคลุมี่ถึึงคู่ค้าทัุ้กป็ร้ะเภทั้ และทัุ้กกลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่

ต่อเน่�องจำากการ้ดัำาเนินงานในปี็ 2561 บริ้ษัทั้ม่ี่การ้จัำดัทั้ำาคู่ม่ี่อจำริ้ยธิร้ร้มี่และแนวทั้างป็ฏิิบัติสิำาหรั้บคู่ค้า (Supplier Code of 
Conduct and Guideline) โดัยได้ัดัำาเนินการ้ส่ิ�อสิาร้ไป็ยังคู่ค้าทุั้กกลุ่มี่กว่า 6,942 ร้าย และเพ่�อให้การ้ดัำาเนินงานเพ่�อความี่ยั�งย่น 
สิำาหร้ับคู่ค้าดัำาเนินงานอย่างมี่่หลักการ้และสิอดัคล้องกับบร้ิบทั้ดั้านความี่ยั�งย่นของบร้ิษัทั้ จำึงไดั้กำาหนดักร้ะบวนการ้ดัำาเนินงาน 
เพ่�อความี่ยั�งย่นสิำาหรั้บคู่ค้า 4 ขั�นตอน ดัังน่�

แนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า

กระบวนการดําเนินงานเพ่ือความย่ังยืนสําหรับคู่ค้า

1

02

04

05

06

08

การปฏิบัติตามก หมายและก ระเบียบ

คุณ าพและความปลอด ัยของผลิต ัณ ์

การตรวจสอบย้อนกลับ

09

1

11

12

1

1

15

16

ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ
และทรัพย์สินทางปญญา

แรงงานบังคับและการละเมิดต่อแรงงาน

แรงงานเดก

การเลือกปฏิบัติ

การจ้างงาน ค่าจ้างและผลประโยชน์

เสรี าพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

อาชีวอนามัยและความปลอด ัย

สิทธิในการ ือครองและการเข้า ึงทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการส่ิงแวดล้อม

ความ ื่อสัตย์ทางธุรกิจ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

1

1

02

02

04

สรรหาและคัดเลอกคคาทม ัก าพ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
รวม ึงพิจารณา
 ความสามาร ในการผลิต
 คุณ าพ
 ความปลอด ัยของอาหาร
 ความสามาร ในการตรวจสอบย้อนกลับ
 การดําเนินงานด้านความย่ังยืน

ส เสริมและสนับสนุน
การพัฒนา ัก าพ
อ คคา

ในกระบวนการจัดหา
และการบริหาร
ห่วงโ ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ

สรา ความผกพัน
และรัก าความสัมพัน ์
ระ ะ าวกับคคา
ตามแนวทางการพั นา
อย่างย่ังยืน การส่งเสริม
ในด้านต่าง  
เพ่ือตอบแทนผลการ
ดําเนินงาน รวม ึง
ด้านความย่ังยืนท่ีดี

ประเมินความเส
อ คคา
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บริ้ษัทั้ร้วบร้วมี่แนวทั้างการ้พัฒนาเพ่�อความี่ยั�งย่นเข้าไป็ในทุั้กขั�นตอน 
การ้พิจำาร้ณาคัดัเล่อกคู่ค้าร้ายใหมี่่ เพ่�อให้คู่ค้าธิุร้กิจำไดั้ร้ับทั้ร้าบ 
นโยบาย และความี่มุ่ี่งหวังขององค์กร้ นอกจำากคัดัเล่อกคู่ค้าท่ั้�ป็ฏิิบัติ 
ตามี่กฎีหมี่ายและร้ะเบ่ยบข้อบังคับแล้ว บริ้ษัทั้ยังพิจำาร้ณาถึึงความี่ 
สิามี่าร้ถึในการ้ผลิต คุณภาพ ความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ ความี่ 
สิามี่าร้ถึในการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับ และการ้ดัำาเนินการ้ด้ัานความี่ยั�งย่น 
อ่กด้ัวย โดัยบริ้ษัทั้กำาหนดัให้ม่ี่เกณฑ์์การ้ป็ร้ะเมิี่นคู่ค้า ซึื้�งบริ้ษัทั้ให้ 

สุรรหาและคััดิ์เล้อกิคู่ัค้ัาที์�มีีศัักิยภาพ

ความี่สิำาคัญด้ัานต่าง ๆ สิำาหรั้บคู่ค้าแต่ละป็ร้ะเภทั้ อาทิั้ การ้คัดัเล่อก 
ผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้างทั้่�มี่่การ้พิจำาร้ณาถึึงการ้ดัูแลความี่ป็ลอดัภัยของ 
พนักงาน ร้ะบบบร้ิหาร้คุณภาพ มี่าตร้ฐานสิภาพแวดัล้อมี่โร้งงาน 
การ้ควบคุมี่ผลิตภัณฑ์์ สิิ�งแวดัล้อมี่ ตลอดัจำนจำัดัให้มี่่การ้ตร้วจำ 
ป็ร้ะเมี่ินดั้านการ้จำ้างแร้งงานและอิสิร้ะในการ้สิมี่าคมี่ สิำาหร้ับคู่ค้า 
ของสิยามี่แม็ี่คโคร้ และมี่าตร้ฐานการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้เกษตร้ท่ั้�ด่ั สิำาหรั้บ 
คู่ค้าสิินค้าทั้างการ้เกษตร้ของซื้่พ่แร้มี่

บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงดั้านความี่ยั�งย่น (ESG Risk Assessment) สิำาหร้ับคู่ค้าตามี่ลักษณะของการ้ป็ร้ะกอบธิุร้กิจำในแต่ละ 
อุตสิาหกร้ร้มี่ ผ่านร้ะบบ Risk Base Due Diligence  ซื้ึ�งป็ร้ะเมี่ินโดัยหน่วยงานจำัดัซื้่�อ ควบคู่ไป็กับแบบป็ร้ะเมี่ินตนเองของคู่ค้าดั้านความี่ 
ยั�งย่น สิำาหร้ับคู่ค้าร้ายเดัิมี่ (Existing Supplier) และคู่ค้าร้ายใหมี่่ (New Supplier) โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ 

ประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงข็องคู่ัค้ัา

ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงดั้านความี่ยั�งย่นของคู่ค้าธิุร้กิจำ 
สิำาหร้ับคู่ค้าร้ายเดัิมี่ (Existing Supplier) และคู่ค้า 
ร้ายใหมี่่ (New Supplier)  ผ่านร้ะบบการ้ป็ร้ะเมี่ิน
ตนเองสิำาหร้ับคู่ค้า (Suppliers Self-Assessment 
Questionnaires: SAQ) ในดั้านความี่ยั�งย่น  

ดัำาเนินการ้จำัดัอบร้มี่คู ่ค้าเพ่ �อสิร้้างความี่เข้าใจำ 
ในการ้ใชุ้แบบป็ร้ะเมี่ินตนเองและทั้ำาแบบป็ร้ะเมี่ิน 
ผ่านร้ะบบออนไลน์แบบใหม่ี่  

ป็ร้ับรู้ป็แบบการ้ป็ร้ะเมี่ินจำากร้ะบบเอกสิาร้
เป็็นร้ะบบออนไลน์  

ป็ร้ับป็รุ้งร้ะบบการ้ป็ร้ะเมี่ินตนเองสิำาหร้ับคู ่ค้า 
ให้มี่่ความี่เข้มี่ข้นมี่ากขึ�นคร้อบคลุมี่กลุ่มี่คู่ค้าธิุร้กิจำ 
มี่ากยิ �งข ึ �นภายใต้ความี่หลากหลายของกลุ ่มี่ 
ผลิตภัณฑ์์ กลุ่มี่ผู้ให้บร้ิการ้ กลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่ 
(Sector) เชุ่น กลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่อาหาร้และเคร่้�องด่ั�มี่ 
กลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่เสิ่�อผ้าและสิิ�งทั้อ กลุ่มี่อุตสิาห- 
กร้ร้มี่เคม่ี่  กลุ่มี่อุป็กร้ณ์ และอิเล็กทั้ร้อนิกส์ิเป็็นต้น 
ร้วมี่ถึึงป็ร้ะเภทั้ของคู่ค้า (Type) และขนาดัธุิร้กิจำ 
ของคู่ค้า (Size)

แนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า

กระบวนการดําเนินงานเพ่ือความย่ังยืนสําหรับคู่ค้า

1

02

04

05

06

08

การปฏิบัติตามก หมายและก ระเบียบ

คุณ าพและความปลอด ัยของผลิต ัณ ์

การตรวจสอบย้อนกลับ

09

1

11

12

1

1

15

16

ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ
และทรัพย์สินทางปญญา

แรงงานบังคับและการละเมิดต่อแรงงาน

แรงงานเดก

การเลือกปฏิบัติ

การจ้างงาน ค่าจ้างและผลประโยชน์

เสรี าพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

อาชีวอนามัยและความปลอด ัย

สิทธิในการ ือครองและการเข้า ึงทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการส่ิงแวดล้อม

ความ ื่อสัตย์ทางธุรกิจ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

1

1

02

02

04

สรรหาและคัดเลอกคคาทม ัก าพ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
รวม ึงพิจารณา
 ความสามาร ในการผลิต
 คุณ าพ
 ความปลอด ัยของอาหาร
 ความสามาร ในการตรวจสอบย้อนกลับ
 การดําเนินงานด้านความย่ังยืน

ส เสริมและสนับสนุน
การพัฒนา ัก าพ
อ คคา

ในกระบวนการจัดหา
และการบริหาร
ห่วงโ ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ

สรา ความผกพัน
และรัก าความสัมพัน ์
ระ ะ าวกับคคา
ตามแนวทางการพั นา
อย่างย่ังยืน การส่งเสริม
ในด้านต่าง  
เพ่ือตอบแทนผลการ
ดําเนินงาน รวม ึง
ด้านความย่ังยืนท่ีดี

ประเมินความเส
อ คคา
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จำากการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงของคู่ค้าลำาดัับทั้่� 1 (Tier 1 Suppliers)  
ร้วมี่ถึึงคู่ค้าทั้่�สิำาคัญลำาดัับทั้่� 1 (Critical Tier1 Suppliers) ดั้าน 
ความี่ยั�งย่นผ่านเคร่้�องม่ี่อต่าง ๆ  อย่างต่อเน่�อง ทั้ำาให้องค์กร้สิามี่าร้ถึ 
ร้ะบุคู่ค้าลำาดัับท่ั้� 1 ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิงด้ัานความี่ยั�งย่น จำำานวน 130 ร้าย 

คิดัเป็็นร้้อยละ 1.87 นอกจำากน่� บริ้ษัทั้มุ่ี่งดัำาเนินงานการ้เข้าตร้วจำ 
ป็ร้ะเมี่ ินและเข ้ า เย ่ � ยมี่ในพ ่ �นทั้ ่ � ป็ฏิ ิบ ัต ิ งานของค ู ่ ค ้ าดั ้ าน 
ความี่ยั�งย่น ทัั้�งคู่ค้าท่ั้�สิำาคัญลำาดัับท่ั้� 1 และคู่ค้าท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง โดัยม่ี่ 
ผลการ้ดัำาเนินงานตามี่รู้ป็ดั้านล่างน่� 

ผลจำากการ้ตร้วจำพ่�นท่ั้�ป็ฏิิบัติงานของคู่ค้าท่ั้�สิำาคัญลำาดัับท่ั้� 1 และคู่ค้า 
ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิงพบป็ร้ะเด็ันความี่เส่ิ�ยงด้ัานความี่ยั�งย่น ได้ัแก่ เร่้�อง 
ความี่สิามี่าร้ถึในการ้ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายและกฎีร้ะเบ่ยบ (Law and 
Regulation Compliance) อาชุ่วอนามัี่ยและความี่ป็ลอดัภัยในการ้ 
ทั้ำางาน (Occupational Health and Safety) และสิิ�งแวดัล้อมี่ 

(Environmental Impact) พร้้อมี่กันน่�บริ้ษัทั้ได้ัดัำาเนินการ้ส่ิงเสิริ้มี่ 
คู่ค้าให้ม่ี่การ้จัำดัทั้ำามี่าตร้การ้ในการ้จัำดัการ้ความี่เส่ิ�ยงด้ัานความี่ยั�งยน่ 
ของคู่ค้า ร้้อยละ 100 ของคู่ค้า ท่ั้�พบป็ร้ะเด็ันความี่เส่ิ�ยงจำากการ้ 
ตร้วจำป็ร้ะเมี่ิน และเข้าเย่�ยมี่ในพ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงาน มี่่มี่าตร้การ้จำัดัการ้ 
ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�สิามี่าร้ถึดัำาเนินการ้ได้ัภายใน 1 ปี็ ดัังน่� 

• ขึ�นทั้ะเบ่ยนและติดัตามี่การ้เป็ล่�ยนแป็ลงของกฎีหมี่ายทั้่�เก่�ยวข้องกับการ้ดัำาเนินกิจำการ้
• ติดัตามี่และดัำาเนินการ้ต่ออายุใบอนุญาตโร้งงาน ร้ง.4 ให้เป็็นไป็ตามี่ทั้่�กฎีหมี่ายกำาหนดั

• จำัดัอบร้มี่ “อบร้มี่ดัับเพลิงและซื้้อมี่อพยพหน่ไฟ่” ให้กับพนักงาน
• จำัดัอบร้มี่ “เจำ้าหน้าทั้่�ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางานร้ะดัับหัวหน้างาน และ เจำ้าหน้าทั้่�
 ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางานร้ะดัับบร้ิหาร้”
• จำัดัตั�งคณะกร้ร้มี่การ้ความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน (คป็อ.)
• วางแผนการ้ตร้วจำสิอบและทั้ดัสิอบชิุ�นส่ิวนอุป็กร้ณ์ของลิฟ่ท์ั้ขนส่ิงสิินค้า ท่ั้�รั้บร้องโดัยวิศวกร้ 
 อย่างน้อย 1 ป็ี
• การ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงตามี่ลักษณะงาน และตร้วจำสิุขภาพพนักงานคร้อบคลุมี่ทั้ั�วไป็และ
 ตามี่ป็ัจำจำัยเสิ่�ยงเน่�องจำากในพ่�นทั้่�การ้ทั้ำางาน 
• จำัดัอบร้มี่หลักสิูตร้ ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางาน
• ขึ�นทั้ะเบ่ยนเจำ้าหน้าทั้่�ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางานต่อแร้งงานจำังหวัดั
• การ้ตร้วจำสิอบสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน 

• ป็ร้ะเมี่ินผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ตามี่ทั้่�กฎีหมี่ายกำาหนดั
• จำัดัทั้ำาบันทั้ึกขออนุญาตนำาวัสิดัุทั้่�ไมี่่ใชุ้แล้วออกนอกโร้งงาน 

คัวามีสุามีารถ 
ในกิารปฏิิบัติ 
ตามีกิฎหมีาย
และกิฎระเบียบ  

อาชีวอนามัีย
และคัวามีปลอดิ์ภัย

สิุ�งแวดิ์ล้อมี

ตัวอย่างประเด็ิ์นคัวามีเสีุ�ยงและมีาตรกิารในกิารคัวบคุัมีคัวามีเสีุ�ยงที์�ได้ิ์จีากิกิารตรวจีประเมิีน
และเข้็าเยี�ยมีในพ้�นที์�ปฏิิบัติงานข็องคู่ัค้ัา
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คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1
จํานวนคู่ค้าท่ีได้รับ
การเข้าตรวจประเมิน 
และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

82 รายสะสม

ได้รับการเข้าตรวจประเมิน
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

1 6 รายสะสม

คิดเป็น
ร้อยละ

คู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
คิดเป็น
ร้อยละ

82
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พร้้อมี่ทัั้�งม่ี่การ้ติดัตามี่ผลความี่ค่บหน้าของการ้ดัำาเนินการ้ป็รั้บป็รุ้งแก้ไข ทัั้�งในรู้ป็แบบ Desktop Review และ Onsite Review ตามี่ความี่คาดัหวัง 
ดั้านความี่ยั�งย่น จำากผลการ้ตร้วจำป็ร้ะเมี่ินและเข้าเย่�ยมี่พ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงานของคู่ค้าซื้ึ�งมี่่จำำานวนทั้ั�งหมี่ดั 18 ป็ร้ะเดั็น จำากคู่ค้าธิุร้กิจำ 
จำำานวน 11 ร้าย ทั้ั�งน่� คู่ค้าทั้่�สิามี่าร้ถึป็ร้ับป็รุ้งผลการ้ดัำาเนินงานดั้านความี่ยั�งย่น คิดัเป็็นร้้อยละ 100 อย่างไร้ก็ตามี่ บร้ิษัทั้มีุ่่งเน้น 
การ้ใชุ้ผลป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่ �ยงดั้านความี่ยั�งย่นของคู่ค้าในเชุิงการ้สิ่งเสิร้ิมี่ให้คู ่ค ้าสิามี่าร้ถึพัฒนาข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
อย่างยั�งย่น เพ่�อเป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้ร้่วมี่ผลักดัันการ้ดัำาเนินงานเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่และสิังคมี่ในภาพร้วมี่ และร้่วมี่เติบโตไป็กับคู่ค้าธิุร้กิจำ 
ทัุ้กร้ายอย่างยั�งย่น

บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านสิ่งเสิร้ิมี่การ้พัฒนาศักยภาพของคู่ค้าอย่าง
ต่อเน่�องผ่านแนวทั้างการ้พัฒนาศักยภาพคู่ค้า 3 องค์ป็ร้ะกอบ โดัย 
บร้ิษัทั้กำาหนดัให้มี่่การ้จำัดัทั้ำาแผนธิุร้กิจำร้่วมี่กันกับคู่ค้าเชุิงกลยุทั้ธิ ์
ซึื้�งเป็็นการ้ยกร้ะดัับการ้ทั้ำางานร่้วมี่กันร้ะหว่างบริ้ษัทั้และคู่ค้า เพ่�อ 
พัฒนาแผนงานและโคร้งการ้ใหมี่่ ๆ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังจำัดัให้มี่ ่
การ้มี่อบองค์ความี่รู้้ให้แก่คู่ค้าผ่านกิจำกร้ร้มี่อบร้มี่ทั้่�หลากหลายเพ่�อ 
เพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึทั้ั�งในการ้แข่งขันและการ้ดัำาเนินงานเพ่�อความี่
ยั�งย่นของบริ้ษัทั้และคู่ค้าได้ัมี่ากยิ�งขึ�น อาทิั้ การ้บร้ร้ยายให้ความี่รู้้ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้เก่�ยวกับการ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่เข้าสิู่การ้เจำร้จำาธิุร้กิจำ 
ร่้วมี่กับหน่วยงานภายนอก ป็ร้ะชุุมี่จำริ้ยธิร้ร้มี่และแนวทั้างป็ฏิิบัติทั้าง
ธุิร้กิจำสู่ิความี่ยั�งย่นสิำาหรั้บคู่ค้าธุิร้กิจำ ตลอดัจำนจัำดัให้ม่ี่การ้ฝึกอบร้มี่ 
หลักสูิตร้การ้ป็ร้ะเมิี่นตนเองด้ัานความี่ยั�งย่นของคู่ค้า 

สุ่งเสุริมีและสุนับสุนุนกิารพัฒนาศัักิยภาพข็องคู่ัค้ัา

พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ม่ี่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ เพ่�อพัฒนาศักยภาพ
คู่ค้าเพ่�อความี่ยั�งย่น อาทิั้ โคร้งการ้ตร้วจำสิอบวันหมี่ดัอายุสิินค้า ณ 
จุำดัขายด้ัวยร้ะบบดัาต้าเมี่ทั้ริ้กซ์ื้ (Data Matrix) เพ่�อสิร้้างความี่เชุ่�อมัี่�น 
ให้แก่ผู้บร้ิโภคและความี่น่าเชุ่�อถึ่อในตัวสิินค้า โคร้งการ้ยกร้ะดัับ 
ร้ะบบการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับผ่าน QR Code ทั้่�ชุ่วยให้ผู้บร้ิโภค 
สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบแหล่งท่ั้�มี่า การ้ผลิต และโคร้งการ้พัฒนาบร้ร้จุำภัณฑ์์ 
ทั้่�เป็็นมี่ิตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ พร้้อมี่ทั้ั�งกำาหนดัให้มี่่การ้ตร้วจำเย่�ยมี่ 
สิถึานป็ร้ะกอบการ้ของคู่ค้าป็ร้ะจำำาปี็ เพ่�อทั้บทั้วนผลการ้ดัำาเนินงาน 
ตามี่ข้อกำาหนดัของบริ้ษัทั้ ร้วมี่ถึึงแลกเป็ล่�ยนป็ร้ะสิบการ้ณ์ และรั้บฟั่ง 
ข้อเสินอแนะทั้่�สิามี่าร้ถึร้่วมี่กันยกร้ะดัับศักยภาพและการ้ทั้ำางาน 
ให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยิ�งขึ�น

กิารอบรมีคู่ัค้ัาด้ิ์านคัวามียั�งย้น สุยามีแม็ีคัโคัร
บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) มีุ่่งมี่ั�นเป็็นพันธิมี่ิตร้ทั้างธิุร้กิจำโดัยการ้จำัดัหาผลิตภัณฑ์์ทั้่�มี่่คุณภาพและกำาหนดัร้าคาทั้่�ลูกค้าสิามี่าร้ถึ 
สิร้้างผลกำาไร้ไดั้ ตลอดัจำนทั้ำาให้ลูกค้าสิามี่าร้ถึบร้ิหาร้จำัดัการ้งบกร้ะแสิเงินสิดัไดั้อย่างมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพเพ่�อการ้เติบโตของธิุร้กิจำอย่างยั�งย่น 
นอกจำากน่� สิยามี่แมี่็คโคร้ยังดัำาเนินธิุร้กิจำทั้่�มี่่ความี่ร้ับผิดัชุอบต่อสิังคมี่และมี่่การ้กำากับดัูแลกิจำการ้ทั้่�ดั่เพ่�อแสิดังถึึงความี่มีุ่่งมี่ั�นขององค์กร้ 
ในการ้เป็็นพันธิมี่ิตร้ทั้างธิุร้กิจำทั้่�ดั่ โดัยในเดั่อนพฤศจำิกายน 2562 บร้ิษัทั้จำัดัให้มี่่การ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้สิำาหร้ับคู่ค้าเก่�ยวกับความี่คาดัหวังดั้าน 
ความี่ยั�งย่นท่ั้�มุ่ี่งให้ความี่รู้้การ้ดัำาเนินธุิร้กิจำควบคู่ไป็กับการ้ดัำาเนินงานด้ัานความี่ยั�งย่น ผ่านการ้จัำดัสัิมี่มี่นา การ้ฝึกอบร้มี่ การ้ตร้วจำป็ร้ะเมิี่น 
และเข้าเย่�ยมี่ในพ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงาน การ้ติดัตามี่ผลการ้ดัำาเนินงานของคู่ค้า ตลอดัจำนสิ่�อสิาร้แนวป็ฏิิบัติดั้านความี่ยั�งย่นทั้่�ดั่ให้กับคู่ค้าไดั้ร้ับทั้ร้าบ 
และนำาแนวทั้างการ้ป็ฏิิบัติไป็บูร้ณาการ้ภายในองค์กร้ โดัยจำากการ้ป็ร้ะเมิี่นผลภาพร้วมี่ของการ้อมี่ร้มี่พบว่าผู้เข้าฝึกอบร้มี่ม่ี่คะแนนทั้ดัสิอบ 
หลังการ้ฝึกอบร้มี่เฉล่�ยร้วมี่เพิ�มี่ขึ�นอย่างเห็นไดั้ชุัดั
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คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1
จํานวนคู่ค้าท่ีได้รับ
การเข้าตรวจประเมิน 
และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

82 รายสะสม

ได้รับการเข้าตรวจประเมิน
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

1 6 รายสะสม

คิดเป็น
ร้อยละ

คู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
คิดเป็น
ร้อยละ

82
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บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างความี่ผูกพันและร้ักษาความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่ 
ในร้ะยะยาวกับคู่ค้าธิุร้กิจำมี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านกร้ะบวนการ้ 
แลกเป็ล่�ยนองค์ความี่รู้้ซึื้�งกันและกัน การ้นำาความี่รู้้ด้ัานนวัตกร้ร้มี่ทั้าง 
การ้เกษตร้ถึ่ายทั้อดัและสิ่�อสิาร้ให้กับคู ่ค้าธิุร้กิจำทั้่ �เป็็นเกษตร้กร้ 
การ้จัำดัตั�งท่ั้มี่ส่ิงเสิริ้มี่ให้ความี่รู้้ จัำดัอบร้มี่เพิ�มี่ทัั้กษะ และการ้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์์ร้่วมี่กัน นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังไดั้จำัดัการ้ป็ร้ะชุุมี่คู่ค้า 
อย่างต่อเน่�องเพ่�อแลกเป็ล่�ยนความี่คิดัเห็น จัำดัทั้ำา แผนการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ
ร่้วมี่กัน และเป็็นโอกาสิในการ้สิร้้างความี่สัิมี่พันธ์ิท่ั้�ด่ักับคู่ค้า พร้้อมี่กันน่�
บริ้ษัทั้ร่้วมี่กับสิำานักป็ร้ะกันภัย เคร่้อเจำริ้ญโภคภัณฑ์์ จัำดัทั้ำากร้มี่ธิร้ร้ม์ี่ 
ป็ร้ะกันภัยความี่ร้ับผิดัตามี่กฎีหมี่ายต่อความี่เสิ่ยหายจำากการ้ใชุ้ 
ผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ไม่ี่ป็ลอดัภัย (Product Liability Insurance Program) 
ให้กับคู ่ค้าตามี่ข้อบังคับในพร้ะร้าชุบัญญัติความี่ร้ับผิดัต่อความี่ 
เสิ่ยหายทั้่�เกิดัขึ�นจำากสิินค้าทั้่�ไมี่่ป็ลอดัภัย พ.ศ. 2551 เพ่�อให ้
ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่าย โดัยในป็ี 2562 มี่่คู่ค้า 
ทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ 362 ร้าย และยังสิามี่าร้ถึลดัการ้จำ่ายค่าเบ่�ย 
ป็ร้ะกันของคู่ค้าในอัตร้าลดัลง ร้้อยละ 5

โคัรงกิารพัฒนาศัักิยภาพผู้รับเหมีาก่ิอสุร้างรายย่อย  
ซ่ื้พ่ ออลล์ ให้โอกาสิในการ้ร่้วมี่งานกับผู้รั้บเหมี่าก่อสิร้้างทัั้�งร้ายเล็ก
และร้ายใหญ่อย่างเทั้่าเทั้่ยมี่ ตั�งแต่กร้ะบวนการ้คัดัเล่อกคู่ค้าอย่าง 
เป็็นธิร้ร้มี่ ร้วมี่ถึึงการ้ให้โอกาสิในการ้แสิดังความี่สิามี่าร้ถึของผู้รั้บเหมี่า 
ในการ้ก่อสิร้้างร้้าน และอาคาร้สิำานักงาน พร้้อมี่ทัั้�งชุ่วยส่ิงเสิริ้มี่และ 
พัฒนาศักยภาพผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้างเพ่�อยกร้ะดัับข่ดัความี่สิามี่าร้ถึ 
ให้สิามี่าร้ถึเติบโตไป็กับบร้ิษัทั้อย่างยั�งย่น อาทั้ิ ให้คำาแนะนำาเร้่�อง 

สุร้างคัวามีผูกิพันและรักิษัา
คัวามีสัุมีพันธ์ิระยะยาวกัิบคู่ัค้ัา

เข้าร่วมงานกับ ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ ตั่�งแต่่ ป ี2555 เริ�มต้่น มีพื่นักงาน 35 คน  
ปจัจุบันมีพื่นักงาน 250 คน เดิมรับงานหลัุ่กแสนบาท ปัจจุบันสามารถัรับงาน 

เปน็หลัุ่กลุ้่านได้ เพื่ราะ ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ ช่้วยเหลืุ่อให้คำาแนะนำาเรื�องการบริหาร 
จัดการในทุกด้าน ไม่ว่าด้านบริหารบุคลุ่ากร ด้านบริหารความปลุ่อดภัิย 

รวมถึังด้านพัื่ฒนากระบวนการทำางานที�เปน็มิต่รต่่อสิ�งแวดลุ้่อม  ผู้มผู่้กพัื่นกับ 
ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ เพื่ราะเค้าให้ความสำาคัญ ไว้วางใจ ให้โอกาส แลุ่ะไม่มีระบบอุปถััมภ์ิ  

ผู้มจึงรักเดียวใจเดียว พื่ยายามเปน็ค่่ค้าที�ดี พัื่ฒนาแลุ่ะรักษามาต่รฐาน 
คุณิภิาพื่การทำางาน เปน็ความผู่้กพัื่นที�ทำาให้ผู้มมีอนาคต่ที�ดี

คุณ์วสันติ วิริู้ต   
บริู้ษััท เอ 14 จัำ�กัด

การ้บร้ิหาร้งานและการ้ดัำาเนินงานให้เป็็นไป็ตามี่ทั้่�กฎีหมี่ายกำาหนดั  
การ้ใชุ้แร้งงานต่างด้ัาว การ้จัำดัการ้ด้ัานความี่ป็ลอดัภัย ร้วมี่ทัั้�งส่ิ�อสิาร้ 
นโยบายและแนวทั้างการ้ดัำาเนินงานอย่างร้ับผิดัชุอบให้ผู้ร้ับเหมี่า 
ก่อสิร้้างทั้ร้าบ  เป็็นต้น  นอกจำากน่�ยังเปิ็ดัโอกาสิให้แสิดังความี่คิดัเห็น 
และเสินอแนะผ่านการ้ป็ร้ะชุุมี่ผู้รั้บเหมี่าก่อสิร้้างป็ร้ะจำำาปี็ เพ่�อนำา 
ข้อเสินอแนะมี่าป็รั้บป็รุ้งกร้ะบวนการ้ทั้ำางานร่้วมี่กันในคร้ั�งต่อไป็

คู่ค้าสามาร ลดผลกระทบ
ด้านความย่ังยืน เช่น 
การปล่อยกา เรือนกระจก
ของบริษัท  ึ่งเป็น
ผู้รับเหมาของแมคโคร

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่า
จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าว 
ได้ผลดังน้ี

4,240

คู่ค้ามีความตระหนัก
และให้ความสําคัญ
กับการดําเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืนมากข้ึน

ความพึงพอใจ
ของคู่ค้า

ร้อยละ

6

ปี 256

ร้อยละ

6

ปี 2562

ร้อยละ

68

ปี 2561

ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาอุปกรณ์ ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า

04

เปาหมาย ปี 256  

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)

94

1
94

2561
2562

2561
2562

เปาหมาย ปี 256  5

เปาหมาย ปี 256  5

1

92
95

90
2560
2561

962562

2561
942560

2562

เปาหมาย ปี 256  6

รางวัลประเ ท S
ดาวรุ่ง

รางวัลประเ ท S
ย่ังยืน

รางวัลประเ ท S
ผู้ประกอบการชุมชน

รางวัลประเ ท S
ผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ

รางวัลประเ ท S
สินค้าเกษตร

รางวัลประเ ท S
ยอดเย่ียม

รางวัลประเ ท S
ความคิดสร้างสรรค์

194  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



รางวัลเซเว่นอีเลฟเว่น เอสุเอ็มีอีไท์ยยั�งย้น
บร้ิษัทั้จำัดัให้มี่่การ้ยกย่องชุมี่เชุย สิร้้างความี่ผูกพัน พร้้อมี่ทั้ั�งสิร้้าง 
การ้ยอมี่ร้ับในสิังคมี่ให้แก่ผู ้ป็ร้ะกอบการ้เอสิเอ็มี่อ่ทั้่ �มี่่ผลการ้ 
ดัำาเนินงานท่ั้�ด่ั ตลอดัจำนสิร้้างแร้งจูำงใจำให้แก่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ม่ี่ผลการ้ 
ดัำาเนินงานทั้่�ดั่อย่างต่อเน่�องและเติบโตควบคู่กับบร้ิษัทั้อย่างยั�งย่น 
โดัยการ้มี่อบร้างวัลตามี่เกณฑ์์ทั้่�บร้ิษัทั้กำาหนดั 7 ป็ร้ะเภทั้ 

โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ มี่่การ้สิำาร้วจำความี่พึงพอใจำและความี่ผูกพันของคู่ค้าทั้่�คร้อบคลุมี่มี่ากยิ�งขึ�น อาทั้ิ กลุ่มี่ผู้ร้ับเหมี่าอุป็กร้ณ์และกลุ่มี่
ผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้าง ซื้ึ�งเป็็นกลุ่มี่คู่ค้าทั้่�สิำาคัญต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ

ซึื้�งเกณฑ์์ดัังกล่าวป็ร้ะกอบด้ัวยหัวข้อต่าง ๆ สิำาหรั้บแต่ละร้างวัล 
แต่ละป็ร้ะเภทั้ เชุ่น ยอดัขาย มี่าตร้ฐานสิินค้า การ้ตลาดั 
การ้สิ่งเสิร้ิมี่ร้ายไดั้ให้กลุ่มี่สิหกร้ณ์/เกษตร้กร้ การ้นำานวัตกร้ร้มี่มี่า 
สิร้้างสิร้ร้ค์ผลิตภัณฑ์์ และลักษณะของสิินค้าทั้่�เก่ �ยวกับการ้ดัูแล 
สุิขภาพ เป็็นต้น โดัยตัวอย่างคู่ค้าท่ั้�ได้ัรั้บร้างวัลและม่ี่ผลการ้ดัำาเนินงาน 
ท่ั้�ป็ร้ะสิบความี่สิำาเร็้จำอย่างต่อเน่�อง ได้ัแก่ ห้างหุ้นส่ิวน จำำากัดั สุิร่้รั้ตน์ 
(นำ�าพริ้กป้็าแว่น) 

คู่ค้าสามาร ลดผลกระทบ
ด้านความย่ังยืน เช่น 
การปล่อยกา เรือนกระจก
ของบริษัท  ึ่งเป็น
ผู้รับเหมาของแมคโคร

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่า
จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าว 
ได้ผลดังน้ี

4,240

คู่ค้ามีความตระหนัก
และให้ความสําคัญ
กับการดําเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืนมากข้ึน

ความพึงพอใจ
ของคู่ค้า

ร้อยละ

6

ปี 256

ร้อยละ

6

ปี 2562

ร้อยละ

68

ปี 2561

ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาอุปกรณ์ ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า

04

เปาหมาย ปี 256  

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)
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1
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กิารจัีดิ์หาวัตถุดิิ์บอย่างยั�งย้น
บร้ิษัทั้ มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำทั้่�มี่่จำร้ิยธิร้ร้มี่ ร้ับผิดัชุอบต่อผู้มี่ ่
ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยทุั้กกลุ่มี่ และคำานึงถึึงผลกร้ะทั้บต่อสัิงคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่
ภายใต้นโยบายดั้านการ้จำัดัหาอย่างยั�งย่นและแนวป็ฏิิบัติสิำาหร้ับ 
คู่ค้าธิุร้กิจำซื้ึ�งเป็็นกร้อบการ้ดัำาเนินงานในการ้เสิร้ิมี่สิร้้างคุณภาพ 
ชุ่วิตและความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่ต่อชุุมี่ชุนมี่าอย่างต่อเน่�อง พร้้อมี่ทั้ั�ง 

สิ่งเสิร้ิมี่การ้จำ้างงานในชุุมี่ชุน สินับสินุนผลิตภัณฑ์์และสิินค้า 
หนึ�งตำาบลหนึ�งผลิตภัณฑ์์ (OTOP) สินับสินุนผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย  
มุ่ี่งดัำาเนินงานด้ัานลดัการ้ใชุ้พลังงาน ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก 
จำากการ้เผาไหมี่้และขนสิ่งสิินค้า ร้วมี่ถึึงสิ่งเสิร้ิมี่เศร้ษฐกิจำของ 
ป็ร้ะเทั้ศภายใต้แนวป็ฏิิบัติดัังต่อไป็น่�

โดยในปี 2562 มีจํานวนสินค้า
O n rand กลุ่มอาหารสด
ท่ีสามาร ตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ท้ังหมด

1

สัดส่วนของผลิต ัณ ์ออแกนิค

มาตร านการประมง มาตร านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
MSC  arine Ste ard ip Council ASC  uaculture Ste ard ip Council 

ร้อยละ

1
ร้อยละ

8.98ร้อยละ

วัต ุดิบและผลิต ัณ ์สัตว์น้ําท่ีได้รับการรับรองมาตร านสากล
สัดส่วนของยอดขายผลิต ัณ ์ออแกนิค
ในปี 2562 คิดเป็น

ไข่จากแม่ไก่ท่ีเล้ียงแบบธรรมชาติ
(Cage-free egg )

เน้ือหมูเน้ือไก่

ผลิต ัณ ์ท่ีได้รับการรับรองมาตร านสวัสดิ าพสัตว์ 

ร้อยละ

1
ร้อยละ

5 21
ร้อยละ

01
การสรรหา
และคัดเลือกคู่ค้า
ท่ีมี ักย าพ และ
ปฏิบัติตามก หมาย 
ระเบียบข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้อง

02
ส่งเสริม สนับสนุน 
การพั นา ักย าพ
ของคู่ค้าในกระบวนการ
จัดหาและการบริการ
ห่วงโ ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ
เพ่ือรองรับความต้องการ
และความคาดหวังท่ี
เปล่ียนแปลงไปของ
ลูกค้า ชุมชน และสังคม

03
เพ่ิมช่องทาง
การจัดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์ออแกนิค 
พร้อมท้ังลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม
จากพ้ืนท่ีเพาะปลูก

04
ติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้า
อย่างสม่ําเสมอ

05
สร้างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ์
ระยะยาวกับคู่ค้า
ตามแนวทางการพั นา
ความย่ังยืน
ในการดําเนินธุรกิจ

สัดส่วนค่าใช้จ่าย
สําหรับสินค้าและวัต ุดิบ

สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับบรรจุ ัณ ์

สินค้าโ ค ัณ ์เกษตร มาตร านท่ีให้การรับรอง ร้อยละของปริมาณการผลิต

1

2

6

น้ํามันปาล์ม S O

ในปี 2562 มีวัต ุดิบทางการเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตร านจากหน่วยงาน ายนอก ดังน้ี

ร้อยละ
92.09

ร้อยละ
1

ในประเท ต่างประเท

น้ําตาล

โกโก้

on ucro

airtrade  T

ร้อยละ

1

ร้อยละ
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นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ไดั้ยกร้ะดัับความี่สิำาคัญของการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับ เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่การ้ใชุ้วัตถึุดัิบทั้่�มี่าจำากการ้สิร้ร้หาอย่างยั�งย่นผ่าน 
โคร้งการ้ต่าง ๆ ดัังน่�

โคัรงกิารตรวจีสุอบย้อนกิลับผลิตภัณฑ์์ในกิลุ่มีสิุนค้ัาเกิษัตร
สิยามี่แมี่็คโคร้ ให้ความี่สิำาคัญของแหล่งทั้่�มี่าผลิตภัณฑ์์ (Traceability) โดัยพัฒนาร้ะบบตร้วจำสิอบ 
ย้อนกลับ (Makro iTrace) ทั้่�ชุ่วยให้ผู้บร้ิโภคสิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบถึึงแหล่งทั้่�มี่าของผลิตภัณฑ์์ไดั้ ผ่านทั้าง 
ร้ะบบ QR Code ทั้่�แสิดังอยู่บนฉลากสิินค้า พร้้อมี่กันน่�แมี่็คโคร้ ยังมีุ่่งดัำาเนินขยายฐานข้อมีู่ลสิินค้า 
ผ่านแอพพลิเคชัุน Makro iTrace อย่างต่อเน่�อง เพ่�อการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์์ท่ั้�คร้อบคลุมี่ 
มี่ากยิ�งขึ�น โดัยในป็ี 2562 มี่่จำำานวนสิินค้าทั้่�สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบย้อนกลับไดั้ทั้ั�งหมี่ดัร้้อยละ 100 ของ 
สิินค้า Own Brand กลุ่มี่อาหาร้สิดั ผ่านโคร้งการ้ยกร้ะดัับร้ะบบการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับ (Strategic 
Traceability System Programs) เพ่�อเป็็นการ้สิร้้างความี่มี่ั�นใจำให้แก่ผู้บร้ิโภคและความี่น่าเชุ่�อถึ่อ 
ของผลิตภัณฑ์์ ตลอดัจำนมี่่การ้พัฒนาและขยายผลร้ะบบ QR Code ไป็ยังป็ลาทัู้น่านอติลุสิ ร้วมี่ถึึง 
ผลิตภัณฑ์์ป็ลากร้ะป็�องอ่�น ๆ 

สุวัสุดิิ์ภาพสัุตว์
บร้ิษัทั้ เจำร้ิญโภคภัณฑ์์อาหาร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) หร้่อ ซื้่พ่เอฟ่ ซื้ึ�งเป็็นคู่ค้าหลักทั้่�บร้ิษัทั้ให้ความี่ไว้วางใจำ 
ในเร้่�องวัตถึุดัิบ มีุ่่งมี่ั�นดัำาเนินธิุร้กิจำบนหลักการ้ทั้่�ถึูกต้องเหมี่าะสิมี่และใสิ่ใจำในสิวัสิดัิภาพสิัตว์ ทั้่�มี่่ความี่ 
สิัมี่พันธิ์ต่อคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ โดัยบร้ิษัทั้ไดั้กำาหนดัให้มี่่นโยบายและแนวทั้างการ้ 
บร้ิหาร้จำัดัการ้ เพ่�อมีุ่่งสิู่ความี่เป็็นเลิศดั้านการ้จำัดัการ้สิวัสิดัิภาพสิัตว์ ป็ร้ะกอบไป็ดั้วย การ้ป็ฏิิบัติอย่าง 
ม่ี่จำริ้ยธิร้ร้มี่ด้ัานการ้เล่�ยงสัิตว์ การ้กำากับดูัแล การ้ฝึกอบร้มี่บุคลากร้ให้ม่ี่ความี่รู้้ความี่เข้าใจำท่ั้�ถูึกต้อง การ้พัฒนา 
อย่างต่อเน่�อง ความี่ร่้วมี่ม่ี่อและเคร่้อข่ายพันธิมิี่ตร้ และการ้เปิ็ดัเผยข้อมูี่ล พร้้อมี่กันน่�จำากการ้ดัำาเนินงาน 
ภายใต้นโยบายด้ัานสิวัสิดิัภาพสัิตว์ ทั้ำาให้ผลิตภัณฑ์์ขององค์กร้ได้ัรั้บการ้รั้บร้องมี่าตร้ฐาน BBFAW สิำาหรั้บ 
ผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ อาทั้ิ ไข่ เน่�อไก่ เน่�อหมีู่ เพ่�อสิร้้างความี่มี่ั�นใจำให้กับผู้บร้ิโภคในการ้เล่อกผลิตภัณฑ์์ 
ทั้่�มี่่ความี่ร้ับผิดัชุอบต่อสิวัสิดัิภาพสิัตว์และมี่่ป็ลอดัภัยของอาหาร้

โดยในปี 2562 มีจํานวนสินค้า
O n rand กลุ่มอาหารสด
ท่ีสามาร ตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ท้ังหมด

1

สัดส่วนของผลิต ัณ ์ออแกนิค

มาตร านการประมง มาตร านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
MSC  arine Ste ard ip Council ASC  uaculture Ste ard ip Council 

ร้อยละ

1
ร้อยละ

8.98ร้อยละ

วัต ุดิบและผลิต ัณ ์สัตว์น้ําท่ีได้รับการรับรองมาตร านสากล
สัดส่วนของยอดขายผลิต ัณ ์ออแกนิค
ในปี 2562 คิดเป็น

ไข่จากแม่ไก่ท่ีเล้ียงแบบธรรมชาติ
(Cage-free egg )

เน้ือหมูเน้ือไก่

ผลิต ัณ ์ท่ีได้รับการรับรองมาตร านสวัสดิ าพสัตว์ 

ร้อยละ

1
ร้อยละ

5 21
ร้อยละ

01
การสรรหา
และคัดเลือกคู่ค้า
ท่ีมี ักย าพ และ
ปฏิบัติตามก หมาย 
ระเบียบข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้อง

02
ส่งเสริม สนับสนุน 
การพั นา ักย าพ
ของคู่ค้าในกระบวนการ
จัดหาและการบริการ
ห่วงโ ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ
เพ่ือรองรับความต้องการ
และความคาดหวังท่ี
เปล่ียนแปลงไปของ
ลูกค้า ชุมชน และสังคม

03
เพ่ิมช่องทาง
การจัดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์ออแกนิค 
พร้อมท้ังลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม
จากพ้ืนท่ีเพาะปลูก

04
ติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้า
อย่างสม่ําเสมอ

05
สร้างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ์
ระยะยาวกับคู่ค้า
ตามแนวทางการพั นา
ความย่ังยืน
ในการดําเนินธุรกิจ

สัดส่วนค่าใช้จ่าย
สําหรับสินค้าและวัต ุดิบ

สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับบรรจุ ัณ ์

สินค้าโ ค ัณ ์เกษตร มาตร านท่ีให้การรับรอง ร้อยละของปริมาณการผลิต

1

2

6

น้ํามันปาล์ม S O

ในปี 2562 มีวัต ุดิบทางการเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตร านจากหน่วยงาน ายนอก ดังน้ี

ร้อยละ
92.09

ร้อยละ
1

ในประเท ต่างประเท

น้ําตาล

โกโก้

on ucro

airtrade  T

ร้อยละ

1

ร้อยละ
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บริู้ษััทต�องปรู้�ศจั�กข้�อขั้ดแย่�ง
ที�สำ�คัญในทุกส่วนง�น
ข้องก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัและในทุกพืี�นที� 
แหล่งดำ�เนินก�รู้ข้องธุรู้กิจั 

เป้�หม�ย่ปี 2563 ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เติมคว�มรัู้ก สรู้��งด�วย่ใจั 
เพิี�มคว�มเข้�มแข็้งให�ชุมชน 

44.37

100

259

ข้องก�รู้จั��งแรู้งง�นท�องถิ�น 

ข้องก�รู้จั��งผ้�รัู้บเหม�ท�องถิ�น 
(ง�นซ่ีอมและปรัู้บปรุู้งรู้��น)

จั��งง�นผ้�ส้งอ�ยุ่
รู้�ย่

รู้�อย่ละ  

รู้�อย่ละ  

จัำ�นวน

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG4 ได้ิ์รับกิารศึักิษัาที์�มีีคุัณภาพ
 4.3 ผู้่้หญิงแลุ่ะผู้่้ช้ายมี
  ความสามารถัที�จะหาแลุ่ะ
  เข้าถึังการศึกษาในทุกระดับ

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัาและ
  กิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.3  ส่งเสริมนโยบายที�มุ่งเน้น
  การพัื่ฒนาที�สนับสนุนกิจกรรม 
  การผู้ลิุ่ต่ การสร้างงาน 
  ที�เหมาะสม 

 8.9 ส่งเสริมการท่องเที�ยวอย่าง 
  ยั�งยืนที�สร้างงานแลุ่ะส่งเสริม 
  วัฒนธรรมแลุ่ะผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ 
  ท้องถิั�น

SDG9 สุ่งเสุริมีอุตสุาหกิรรมี  
  นวัตกิรรมี   
  และโคัรงสุร้างพ้�นฐาน
 9.3 ธุรกิจขนาดเล็ุ่กสามารถั
  เข้าถึังการบ่รณิาการของ
  ห่วงโซ่่ม่ลุ่ค่า (Value 
  chain) แลุ่ะการต่ลุ่าด

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=lb86MJRA3iA  

ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อร้านเ เว่นอีเล เว่น
ดําเนินธุรกิจอยู่ในชุมชน (คะแนนเตม 5)

การจ้างงานท้อง ิ่น (ร้อยละ)

การจ้างงานผู้สูงอายุ

12 ร้านสัญลักษณ์
ท่ีออกแบบให้มีความกลมกลืน
กับส าปตยกรรมโดยรอบชุมชน

25  ราย

5 ทุน
มอบโอกาสทางการ ึกษา
ให้กับชุมชนผ่านโครงการ
1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

44.37

5 22561

2562

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (S )

16

162561

2562

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

จํานวนผู้ประกอบการ (ราย)

5 6

222561

2562

โครงการสินค้าชุมชน
ผลิต ัณ ์ชุมชน (รายการ)

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

47

62561

2562

6

62561

2562

2561

2562 5

3.4

อบรม และฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน (ราย)     

26

6 562561

2562

ช่วยเหลือ ัยพิบัติ (คร้ัง)

12

2561

2562

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

198  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



คัวามีท้์าท์าย

การ้ดัำาเนินการ้ต่าง ๆ  ของบร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”) 
ย่อมี่สิ่งผลกร้ะทั้บต่อชุุมี่ชุนซื้ึ�งถึ่อเป็็นทั้ั�งเพ่�อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าทั้่�สิำาคัญต่อบร้ิษัทั้ 
ไมี่่ทั้างใดัก็ทั้างหนึ�ง ซื้ึ�งอาจำก่อให้เกิดัข้อกังวลจำากชุุมี่ชุนร้อบ ๆ และอาจำนำาไป็สิู่ความี่ 
ขัดัแย้งท่ั้�ทั้ำาลายความี่สัิมี่พันธ์ิในภาพร้วมี่ท่ั้�บริ้ษัทั้ม่ี่กับผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยกลุ่มี่อ่�น ๆ ทัั้�งลูกค้า 
คู่ค้า หร้่อชุุมี่ชุนทั้่�อาศัยอยู่โดัยร้อบพ่�นทั้่�การ้ดัำาเนินงานของบร้ิษัทั้ หากไมี่่ไดั้ร้ับการ้ 
ตอบสินองอย่างเหมี่าะสิมี่ การ้มี่่ความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่กับชุุมี่ชุน จำึงเป็็นป็ร้ะเดั็นหนึ�งทั้่�บร้ิษัทั้ 
ให้ความี่สิำาคัญเพ่�อให้เร้าอยู่ร้่วมี่กันอย่างร้่มี่เย็นและยั�งย่น

คว�มคืบหน��ปี 2562

ศ้นย์่สนับสนุนชุมชน

โครู้งก�รู้ช่วย่เหลือภัย่พิีบัติ อบรู้ม 
และฝึึกซี�อมด��นอัคคีภัย่ชุมชน

โครู้งก�รู้จิัตส�ธ�รู้ณ์ะ

โครู้งก�รู้ เพืี�อชุมชน 
จั�ก To be number one 

โครู้งก�รู้ห�องแห่งคว�มรู้้�

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นสรู้��งก�รู้ย่อมรัู้บจั�กชุมชน

ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อร้านเ เว่นอีเล เว่น
ดําเนินธุรกิจอยู่ในชุมชน (คะแนนเตม 5)

การจ้างงานท้อง ิ่น (ร้อยละ)

การจ้างงานผู้สูงอายุ

12 ร้านสัญลักษณ์
ท่ีออกแบบให้มีความกลมกลืน
กับส าปตยกรรมโดยรอบชุมชน

25  ราย

5 ทุน
มอบโอกาสทางการ ึกษา
ให้กับชุมชนผ่านโครงการ
1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

44.37

5 22561

2562

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (S )

16

162561

2562

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

จํานวนผู้ประกอบการ (ราย)

5 6

222561

2562

โครงการสินค้าชุมชน
ผลิต ัณ ์ชุมชน (รายการ)

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

47

62561

2562

6

62561

2562

2561

2562 5

3.4

อบรม และฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน (ราย)     

26

6 562561

2562

ช่วยเหลือ ัยพิบัติ (คร้ัง)

12

2561

2562

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
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บริ้ษัทั้ให้ความี่สิำาคัญกับการ้รั้บฟั่งความี่คิดัเห็น ทัั้ศนคติ ความี่คาดัหวัง
และข้อห่วงกังวลของชุุมี่ชุน ผ่านวิธิ่การ้ทั้่�หลากหลายในรู้ป็แบบ 
การ้สิ่�อสิาร้แบบสิองทั้ิศทั้าง เชุ่น การ้จำัดัทั้ำาโคร้งการ้วิจำัย “CP ALL  
Brand Health Check” เพ่�อเข้าใจำถึึงการ้ร้ับรู้้ ความี่รู้้สิึก ทัั้ศนคติ 
และความี่คาดัหวังของกลุ่มี่ผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย ซึื้�งร้วมี่ถึึงกลุ่มี่สิังคมี่ 
และชุุมี่ชุนทั้่�มี่่ต่อบร้ิษัทั้ทั้ั�งในป็ัจำจำุบัน และในอนาคต ทั้ั�งก่อน 
การ้สิร้้างร้้านสิาขา โร้งงาน และศูนย์กร้ะจำายสิินค้า บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้
ลงพ่�นท่ั้�เพ่�อสิอบถึามี่ความี่คิดัเห็น รั้บฟั่งความี่คาดัหวัง และข้อห่วงกังวล 

จำากตัวแทั้นชุุมี่ชุนหร้่อผู้นำาทั้างความี่คิดัของชุุมี่ชุน สิำาหร้ับพ่�นทั้่� 
สิำานักงานเขตหร้่อเทั้ศบาลทั้่�มี่่ความี่เห็นให้ทั้ำาป็ร้ะชุาพิจำาร้ณ์เพ่�อ 
ร้ับฟ่ังผลกร้ะทั้บต่อชุ่วิตของผู้คน ชุุมี่ชุนทั้้องถึิ�น และต่อสิังคมี่  
บร้ิษัทั้ป็ฏิิบัติตามี่และให้ความี่ร้่วมี่มี่่อคร้บร้้อยละ 100 นอกจำากน่�  
บร้ิษัทั้สิร้้างชุ่องทั้างร้ับข้อร้้องเร้่ยนจำากสิังคมี่และชุุมี่ชุนทั้่�สิามี่าร้ถึ 
เข้าถึึงไดั้ง่ายซื้ึ�งแนวทั้างในการ้ตอบสินองความี่คาดัหวังและข้อห่วง 
กังวลของชุุมี่ชุนถึูกผนวกเข้าเป็็นสิ่วนหนึ�งของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่าง
จำริ้งจัำง ดัังน่�

กิารดิ์ำาเนินงาน

ความี่ไว้วางใจำจำากชุุมี่ชุนและสิังคมี่เป็็นสิิ�งสิำาคัญอย่างยิ�ง บร้ิษัทั้จำึงมีุ่่งมี่ั�นเสิร้ิมี่สิร้้างคุณค่าร้่วมี่ร้ะหว่างบร้ิษัทั้กับชุุมี่ชุน โดัยกำาหนดัให้ชุุมี่ชุน 
เป็็นผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยสิำาคัญทั้่�ต้องตอบสินองข้อกังวลในทัุ้กกร้ะบวนการ้ทั้ำางาน ตั�งแต่การ้วางแผนก่อนก่อสิร้้าง การ้ก่อสิร้้าง และ 
การ้ดัำาเนินงานหลังการ้ก่อสิร้้าง เพ่�อให้บร้ิษัทั้ไดั้ร้ับความี่ไว้วางใจำจำากสิังคมี่ ชุุมี่ชุนในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ และเป็็นบร้ิษัทั้ไทั้ยทั้่�คนไทั้ยภูมี่ิใจำ  
ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึสิรุ้ป็ขั�นตอนดัำาเนินการ้ไดั้ดัังน่�

ผลการดําเนินงานสนับสนุนแรงงานท้อง ิ่น
ายใต้โครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน (ปี 2561-2562)

กระบวนการสร้างร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีสามาร อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

การดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง

การสรรหา
ทําเล

 คัดเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาความเหมาะสม และ ึกษาความเป็นไปได้
  ในการต้ังร้านเ เว่นอีเล เว่น ูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
 ึกษาตรวจสอบลักษณะจําเพาะของพ้ืนท่ีน้ัน ก หมายท่ีเก่ียวข้อง รวม ึงวั นธรรม
  และเอกลักษณ์ท้อง ิ่น 
 ให้ความร่วมมือสําหรับพ้ืนท่ีของสํานักงานเขต หรือเท บาลท่ีมีความเหนให้ทําประชาพิจารณ์
  เพ่ือรับ งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน ชุมชนท้อง ิ่น และต่อสังคม
 เตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ึงลักษณะเ พาะของท้องท่ีน้ัน 

 ส่ือสารแผนการปองกัน และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเพ่ือนบ้าน ชุมชน ไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ส่งเสริม และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
 รับ ง และตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 
 แก้ไขปญหาข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 

การเตรียม
ความพร้อม

ร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

 พูดคุยกับเพ่ือนบ้าน ตัวแทนชุมชน ผู้นําทางความคิดของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
 การดําเนินการด้านใบอนุญาตต่าง  ท่ีเก่ียวข้อง 
 การจัดทําแบบก่อสร้างโดยคํานึง ึงส าพแวดล้อม และส าปตยกรรมโดยรอบ
 กําหนดแผน มาตรการปองกันผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อเพ่ือนบ้าน ชุมชน

กรอบการดําเนินงานสร้างการยอมรับ ลดข้อกังวลจากชุมชน

รับรู้ความคิดเหน ความคาดหวัง
ข้อห่วงกังวล วางแผนกําหนดวิธีการตอบสนองวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ

ดําเนินการตามแผน ประเมินผลสําเรจ ติดตามวัดผล ยกระดับความไว้วางใจ 

1

4

2

5

3

6

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานก่อสร้างร้านเปดใหม่
ร้อยละ 11

ผู้รับเหมาท้อง ิ่นท่ีได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัท
ร้อยละ 1
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บร้ิษัทั้ตร้ะหนักและให้ความี่สิำาคัญกับชุุมี่ชุน ซื้ึ�งถึ่อเป็็นทั้ั�งเพ่�อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าทั้่�สิำาคัญต่อบร้ิษัทั้ จำึงมีุ่่งมี่ั�นดัำาเนินการ้เพ่�อให้ชุุมี่ชุนเกิดั 
การ้ร้ับรู้้ เชุ่�อมี่ั�น และไว้วางใจำเป็็น “ร้้านเพ่�อชุุมี่ชุน” ในทัุ้กพ่�นทั้่�ทั้่�บร้ิษัทั้เข้าไป็ดัำาเนินการ้ โดัยผนวกการ้ดัำาเนินการ้สิร้้างป็ร้ะโยชุน์ต่อชุุมี่ชุน 
ในทัุ้กกร้ะบวนการ้ของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินโคร้งการ้สิำาคัญต่าง ๆ เพ่�อบร้ิหาร้จำัดัการ้ให้บร้ร้ลุความี่คาดัหวัง ข้อห่วง 
กังวลของชุุมี่ชุน  ดัังต่อไป็น่�

บร้ิษัทั้มี่่การ้สิำาร้วจำสิภาพแวดัล้อมี่และสิถึาป็ัตยกร้ร้มี่โดัยร้อบ  
ร้วมี่ถึึงข้อห่วงกังวลของคนในชุุมี่ชุนก่อนบร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ก่อสิร้้าง 
ร้้านสิาขา สิำาหร้ับร้้านสิาขาทั้่�จำัดัอยู่ในพ่�นทั้่�ทั้่�มี่่ความี่อ่อนไหวต่อ 
สิถึาปั็ตยกร้ร้มี่ของชุุมี่ชุน บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้ลดัข้อห่วงกังวลดัังกล่าว 
ดั้วยการ้ออกแบบร้้านสิาขาให้มี่่ความี่กลมี่กล่นกับสิถึาป็ัตยกร้ร้มี่ 
และสิภาพแวดัล้อมี่เดิัมี่ของชุุมี่ชุนโดัยร้อบ ชุ่วยส่ิงเสิริ้มี่การ้ท่ั้องเท่ั้�ยว 
ในพ่�นทั้่�นั�น ๆ เชุ่น ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น สิาขาแลนดั์มี่าร้์คพญานาค 
จำังหวัดันคร้พนมี่ เป็็นต้น อ่กทั้ั�งยังเป็ิดัโอกาสิให้ผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อยในชุุมี่ชุนสิามี่าร้ถึนำาสิินค้าโอทั้อป็ ผลิตภัณฑ์์ทั้้องถึิ�นจำาก 
กลุ่มี่วิสิาหกิจำชุุมี่ชุนมี่าจำำาหน่ายทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ชุ่วยสิร้้างงาน 
สิร้้างร้ายได้ัให้คนท้ั้องถิึ�นม่ี่คุณภาพชุ่วิตท่ั้�ด่ัขึ�น ชุ่วยส่ิงต่อภูมิี่ปั็ญญา 
ทั้้องถึิ�นให้เป็็นทั้่�รู้้จำักไป็ทั้ั�วโลก

ในกร้ะบวนการ้ก่อสิร้้าง บร้ิษัทั้มีุ่่งเน้นการ้ลดัผลกร้ะทั้บเชุิงลบต่อ
เพ่�อนบ้านให้เหล่อน้อยทั้่�สิุดั ผ่านกร้ะบวนการ้ดั้านความี่ป็ลอดัภัย 
และขั�นตอนการ้สิร้้างความี่ผูกพันกับผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย นอกจำากน่� 
บร้ิษัทั้ยังมีุ่่งเน้นการ้สิร้้างงานภายในชุุมี่ชุน โดัยให้ความี่สิำาคัญ 
พิจำาร้ณาคัดัเล่อกผู้รั้บเหมี่าภายในชุุมี่ชุนเป็็นลำาดัับแร้ก หากผ่านเกณฑ์์
ทั้่�บร้ิษัทั้กำาหนดัไว้ เชุ่น ผลงานในอดั่ต ความี่น่าเชุ่�อถึ่อการ้ดัูแล 
ความี่ป็ลอดัภัยของแร้งงาน โดัยบริ้ษัทั้เปิ็ดัโอกาสิให้ทั้ดัลองรั้บงาน 
3 สิาขา หากผ่านการ้ทั้ดัสิอบ และป็ร้ะเมิี่นผลจำะได้ัรั้บการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยน 
เป็็นคู่ค้าป็ร้ะเภทั้ผู้รั้บเหมี่าก่อสิร้้างของบริ้ษัทั้ นอกจำากน่� เพ่�อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้างทั้้องถึิ�นบร้ิษัทั้ร้่วมี่มี่่อกับหน่วยงาน 
ภาครั้ฐ และภาคเอกชุน หร่้อในตลาดัแร้งงานท้ั้องถิึ�น จัำดับร้ร้ยาย 
ให้ความี่รู้้เพ่�อเตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่ให้กับผู้ร้ับเหมี่าทั้้องถึิ�น อ่กดั้วย 

กิารก่ิอสุร้างที์�เป็นมิีตรกัิบชุมีชน 

กิารออกิแบบร้านที์�คัำานึงถึงสุถาปัตยกิรรมีโดิ์ยรอบข็องชุมีชน  

ผลการดําเนินงานสนับสนุนแรงงานท้อง ิ่น
ายใต้โครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน (ปี 2561-2562)

กระบวนการสร้างร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีสามาร อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

การดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง

การสรรหา
ทําเล

 คัดเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาความเหมาะสม และ ึกษาความเป็นไปได้
  ในการต้ังร้านเ เว่นอีเล เว่น ูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
 ึกษาตรวจสอบลักษณะจําเพาะของพ้ืนท่ีน้ัน ก หมายท่ีเก่ียวข้อง รวม ึงวั นธรรม
  และเอกลักษณ์ท้อง ิ่น 
 ให้ความร่วมมือสําหรับพ้ืนท่ีของสํานักงานเขต หรือเท บาลท่ีมีความเหนให้ทําประชาพิจารณ์
  เพ่ือรับ งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน ชุมชนท้อง ิ่น และต่อสังคม
 เตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ึงลักษณะเ พาะของท้องท่ีน้ัน 

 ส่ือสารแผนการปองกัน และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเพ่ือนบ้าน ชุมชน ไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ส่งเสริม และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
 รับ ง และตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 
 แก้ไขปญหาข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 

การเตรียม
ความพร้อม

ร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

 พูดคุยกับเพ่ือนบ้าน ตัวแทนชุมชน ผู้นําทางความคิดของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
 การดําเนินการด้านใบอนุญาตต่าง  ท่ีเก่ียวข้อง 
 การจัดทําแบบก่อสร้างโดยคํานึง ึงส าพแวดล้อม และส าปตยกรรมโดยรอบ
 กําหนดแผน มาตรการปองกันผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อเพ่ือนบ้าน ชุมชน

กรอบการดําเนินงานสร้างการยอมรับ ลดข้อกังวลจากชุมชน

รับรู้ความคิดเหน ความคาดหวัง
ข้อห่วงกังวล วางแผนกําหนดวิธีการตอบสนองวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ

ดําเนินการตามแผน ประเมินผลสําเรจ ติดตามวัดผล ยกระดับความไว้วางใจ 

1

4

2

5

3

6

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานก่อสร้างร้านเปดใหม่
ร้อยละ 11

ผู้รับเหมาท้อง ิ่นท่ีได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัท
ร้อยละ 1
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เป็็นขั�นตอนทั้่�มี่่ศักยภาพสิูงในการ้สิร้้างผลกร้ะทั้บ ร้วมี่ถึึงสิร้้างความี่ผูกพันกับชุุมี่ชุนร้อบดั้าน ดัังนั�นในทัุ้ก ๆ  วันของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ บร้ิษัทั้ 
มีุ่่งเน้นการ้สิร้้างป็ร้ะโยชุน์ให้กับชุุมี่ชุนร้อบดั้าน ดั้วยการ้ลดัผลกร้ะทั้บเชุิงลบ สิร้้างผลกร้ะทั้บเชุิงบวกผ่านโคร้งการ้ต่าง ๆ  ดัังน่�

ภายใต้ป็ณิธิาน “ร่้วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งปั็นโอกาสิให้ทุั้กคน”  บริ้ษัทั้เล็งเห็นศักยภาพในการ้นำาจุำดัแข็งขององค์กร้มี่าใชุ้ในการ้แบ่งปั็นโอกาสิ 
เพ่�อความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ของชุุมี่ชุน โดัยไดั้ดัำาเนินการ้ภายใต้แนวทั้างต่อไป็น่� 

โคัรงกิารศูันย์สุนับสุนุนชุมีชน

สุร้างงาน
สุร้างรายได้ิ์
ในท้์องถิ�น

มีอบโอกิาสุ
ท์างกิารศึักิษัา
ให้กัิบชุมีชน

1

2

เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่และพัฒนาเศร้ษฐกิจำในชุุมี่ชุน บร้ิษัทั้สิ่งเสิร้ิมี่การ้จำ้างแร้งงานและผู้ร้ับเหมี่าทั้้องถึิ�นเพิ�มี่ขึ�น 
ให้โอกาสิการ้ทั้ำางานกับผู้สูิงอายุในชุุมี่ชุน ร้วมี่ถึึงสินับสินุนผลิตภัณฑ์์โอทั้อป็ (OTOP) และของด่ัของชุุมี่ชุน 
โดัยเป็ิดัโอกาสิให้ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยนำาสิินค้าขึ�นชุ่�อของชุุมี่ชุนมี่าจำำาหน่ายทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ผ่านขั�นตอนพิเศษ โดัยป็ัจำจำุบันมี่่ผลิตภัณฑ์์ชุุมี่ชุน ทั้ั�งของกิน ของใชุ้กว่า 133 ร้ายการ้ จำัดัจำำาหน่าย 
ภายในสิาขานำาร่้อง 143 สิาขา ในเบ่�องต้น สิินค้าต้องผ่านการ้คัดัเล่อกเพ่�อทั้ดัลองวางขายในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น
5 สิาขา หากยอดัจำำาหน่ายผ่านเกณฑ์์ท่ั้�กำาหนดัจึำงจำะเข้าสู่ิขั�นตอนป็กติในการ้ขยายการ้วางขายผลิตภัณฑ์์ 
ไป็ยังสิาขาอ่�น ๆ ในจัำงหวัดั ภูมิี่ภาค ปั็จำจุำบันม่ี่สิินค้าจำากโคร้งการ้สิินค้าชุุมี่ชุนท่ั้�ม่ี่การ้ขยายผลแล้วจำำานวน 
34 ร้ายการ้ จำาก 143 ชุุมี่ชุน 

ผ่านโคร้งการ้ 1 ร้้าน 1 ทัุ้นการ้ศึกษา โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้กำาหนดั 
เป็้าหมี่ายร้้านทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ จำำานวน 4,000 สิาขา ซื้ึ�งมี่่เยาวชุน
ทั้่�ไดั้ร้ับโอกาสิน่�ทั้ั�งสิิ�น 4,905 ทัุ้น คิดัเป็็นมีู่ลค่า 815,373,000 บาทั้  
เพ่�อชุ่วยลดัความี่เหล่�อมี่ลำ�าและเสิร้ิมี่สิร้้างร้ากฐานทั้างการ้ศึกษา 
ให้ก ับเยาวชุนไทั้ยสิามี่าร้ถึเข้าถึึงการ้ศึกษาร้ะดัับอาชุ่วศึกษา 
ทั้่�วิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การ้เร้่ยนป็ัญญาภิวัฒน์ 
20 แห่ง เคร่้อข่ายอาชุ่วศึกษารั้ฐบาล (สิอศ.) เคร่้อข่ายอาชุ่วศึกษา 
เอกชุน (สิชุ) สิำานักงานคณะกร้ร้มี่การ้การ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน (สิพฐ.) 
และสิำานักงานสิ่งเสิร้ิมี่การ้ศึกษานอกร้ะบบและการ้ศึกษาตามี่ 
อัธิยาศัย (กศน.) ร้วมี่ 174 แห่ง ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ 

กิารดิ์ำาเนินธุิรกิิจีที์�เป็นมิีตรกัิบชุมีชน 

ซึ�งในปี 2562 
มีีเยาวชนที์�ได้ิ์รับโอกิาสุนี�
ทั์�งสิุ�น 

4,905 ทุ์น

คิัดิ์เป็นมูีลค่ัา 

815.37 ล้านบาท์
เป็นกิารลดิ์คัวามีเหล้�อมีลำ�า
และเสุริมีสุร้างรากิฐานท์าง
กิารศึักิษัาให้กัิบเยาวชนไท์ย

การคัดเลือกผลิต ัณ ์ท้อง ิ่น เพ่ือวางขายในร้านเ เว่นอีเล เว่น

2

คัดเลือกร้านสาขา
5 สาขา
เพ่ือทดลองขาย

จัดเรียงผลิต ัณ ์
ในร้านสาขา พร้อมท้ัง
ติดส่ือประชาสัมพันธ์
ให้สวยงาม

ติดตามยอดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์

5

ในกรณีผ่านเกณ ์ท่ีบริษัทกําหนด
บริษัทจะขยายการจัดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์สู่สาขาในจังหวัด
และใน ูมิ าค

ตารางแสดงความพึงพอใจในการอบรมและฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน

21
2 5

6 2 5 6
6

5 5
6 15

หน่วยงานราชการ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส

ปี 256         ปี 2561        ปี 2562

1

ผลิต ัณ ์ท่ีมีช่ือเสียง
ายในจังหวัด ผลิต ัณ ์

ท่ีมี อย  และผลิต ัณ ์
ท่ีมีบาร์โค้ด

ผลการดําเนินงานของโครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน

แรงงานท้อง ิ่น
(ร้อยละ) 44.375 2

11

11

ปี 2561 ปี 2562

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งาน ่อม (ร้อยละ)

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานโครงการปรับปรุงร้าน 
( ig Cleaning)

สร้างงานผู้สูงอายุ
ในชุมชน (คน) 22-

5-

- 15

ปี 2561 ปี 2562

จํานวนทุน (ทุน)

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท) 

โครงการ 1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

สินค้าชุมชน (ของดีประจําจังหวัด)

มูลค่าการ ื้อสะสม
(ล้านบาท)

ปี 2562

จํานวนผลิต ัณ ์
(รายการสะสม)

ปี 2562

6
133

ปี 2561

6 2
11.12

ปี 2561
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บร้ิษัทั้ตร้ะหนักว่าเหตุเพลิงไหมี่้ทั้่�เกิดัขึ�นในป็ัจำจำุบันไดั้สิร้้างความี่ 
เส่ิยหายให้กับชุุมี่ชุนและสิถึานท่ั้�ต่าง ๆ อย่างมี่ากมี่าย ซึื้�งสิาเหตุอาจำ 
เกิดัขึ �นจำากความี่เข้าใจำในร้ะบบการ้ป็้องกันและร้ะงับอัคค่ภัย 
ของคนในชุุมี่ชุนม่ี่ไม่ี่เพ่ยงพอ เพ่�อยกร้ะดัับเสิริ้มี่สิร้้างความี่ป็ลอดัภัย 
ในเร้่�องของอัคค่ภัยในชุุมี่ชุนให้มี่ากขึ�น และสิร้้างความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่ 
ร้ะหว่างร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นกับชุุมี่ชุน ร้วมี่ไป็ถึึงเพ่�อให้บุคลากร้และ 
เจำ้าหน้าทั้่�ในบร้ิษัทั้มี่่ความี่รู้้ ความี่เข้าใจำ วิธิ่การ้ใชุ้ และดัูแลร้ักษา 
อุป็กร้ณ์ดัับเพลิงเบ่�องต้น อันจำะชุ่วยลดัความี่สูิญเส่ิยจำากการ้บาดัเจ็ำบ 
หร่้อเส่ิยชุ่วิตจำากเหตุเพลิงไหม้ี่ของคนในชุุมี่ชุน บริ้ษัทั้จึำงดัำาเนินการ้ 
1) อบร้มี่ให้ความี่รู้้ และฝึกซ้ื้อมี่เร่้�องการ้ดัับเพลิงขั�นต้น ให้กับชุุมี่ชุน 
และหน่วยงานร้าชุการ้ ร้วมี่ถึึงพ่�นท่ั้�ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง เชุ่น ศูนย์พัฒนา 
การ้จัำดัการ้สิวัสิดิัการ้สัิงคมี่ผู้สูิงอายุบ้านบางแค  โร้งพยาบาลธิร้ร้มี่ศาสิตร์้
เฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติ สิถึานสิงเคร้าะห์เดั็กอ่อนร้ังสิิต กร้มี่สิวัสิดัิการ้ 
และคุ้มี่คร้องแร้งงาน 2) สินับสินุนทั้่มี่งานเข้าชุ่วยเหล่อชุุมี่ชุนและ 
สิังคมี่เมี่่�อเกิดัเหตุเพลิงไหมี่้ เชุ่น ในเดั่อนมี่่นาคมี่ ป็ี 2562 บร้ิษัทั้ 
ผลิตขวดัแก้ว ร้ิมี่ถึนนสิายขอนแก่น-มี่หาสิาร้คามี่ อำาเภอเมี่่อง 
จำังหวัดัขอนแก่น เกิดัเหตุเพลิงไหมี่้ขึ�น บร้ิษัทั้พร้้อมี่เป็็นสิ่วนหนึ�ง 
ในการ้ชุ่วยเหล่อชุุมี่ชุนและสิังคมี่ โดัยทั้่มี่ตอบโต้สิภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Response Team : ERT) ของศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
จำังหวัดัขอนแก่น เข้าร้่วมี่กับเจำ้าหน้าทั้่�ดัับเพลิงในการ้ร้ะงับเหต ุ
เพลิงไหม้ี่ใชุ้เวลาป็ร้ะมี่าณ 1 ชัุ�วโมี่ง ชุ่วยลดัความี่สูิญเส่ิยเน่�องมี่าจำาก 
ร้ะยะเวลาในการ้ร้ะงับเหตุเร้็วขึ�น เป็็นต้น

โคัรงกิารช่วยเหล้อภัยพิบัติ
อบรมีและฝึูกิซ้อมีด้ิ์านอัคัคีัภัยชุมีชน  

การคัดเลือกผลิต ัณ ์ท้อง ิ่น เพ่ือวางขายในร้านเ เว่นอีเล เว่น

2

คัดเลือกร้านสาขา
5 สาขา
เพ่ือทดลองขาย

จัดเรียงผลิต ัณ ์
ในร้านสาขา พร้อมท้ัง
ติดส่ือประชาสัมพันธ์
ให้สวยงาม

ติดตามยอดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์

5

ในกรณีผ่านเกณ ์ท่ีบริษัทกําหนด
บริษัทจะขยายการจัดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์สู่สาขาในจังหวัด
และใน ูมิ าค

ตารางแสดงความพึงพอใจในการอบรมและฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน

21
2 5

6 2 5 6
6

5 5
6 15

หน่วยงานราชการ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส

ปี 256         ปี 2561        ปี 2562

1

ผลิต ัณ ์ท่ีมีช่ือเสียง
ายในจังหวัด ผลิต ัณ ์

ท่ีมี อย  และผลิต ัณ ์
ท่ีมีบาร์โค้ด

ผลการดําเนินงานของโครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน

แรงงานท้อง ิ่น
(ร้อยละ) 44.375 2

11

11

ปี 2561 ปี 2562

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งาน ่อม (ร้อยละ)

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานโครงการปรับปรุงร้าน 
( ig Cleaning)

สร้างงานผู้สูงอายุ
ในชุมชน (คน) 22-

5-

- 15

ปี 2561 ปี 2562

จํานวนทุน (ทุน)

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท) 

โครงการ 1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

สินค้าชุมชน (ของดีประจําจังหวัด)

มูลค่าการ ื้อสะสม
(ล้านบาท)

ปี 2562

จํานวนผลิต ัณ ์
(รายการสะสม)

ปี 2562

6
133

ปี 2561

6 2
11.12

ปี 2561
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นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังมีุ่่งมี่ั�นชุ่วยบร้ร้เทั้าความี่เดั่อดัร้้อนให้กับผู้ป็ร้ะสิบภัยพิบัติโดัยการ้ร้่วมี่สินับสินุนนำ�าดั่�มี่และไข่ไก่ให้กับผู้ป็ร้ะสิบวาตภัย 
จำากพายุป็าบึก จำังหวัดันคร้ศร้่ธิร้ร้มี่ร้าชุ ศูนย์อพยพชุ่วยเหล่อนำ�าทั้่วมี่สิำาหร้ับป็ร้ะชุาชุน จำังหวัดัพิษณุโลก จำังหวัดักาฬสิินธิุ์  จำังหวัดัร้้อยเอ็ดั  
จำังหวัดัยโสิธิร้

เพ่�อเป็็นการ้ป็ลูกฝังจิำตสิำานึกให้บุคลากร้ม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อตนเองและสัิงคมี่ ชุ่วยส่ิงเสิริ้มี่ พัฒนาคุณภาพชุ่วิต และสิร้้างสิร้ร้ค์ให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์ 
สิุขแก่สิังคมี่ บร้ิษัทั้จำึงไดั้ดัำาเนินโคร้งการ้จำิตสิาธิาร้ณะขึ�นในพ่�นทั้่�ต่าง ๆ เชุ่น

บริ้ษัทั้มุ่ี่งดัำาเนินงานส่ิงเสิริ้มี่การ้ศึกษา และพัฒนาคุณภาพชุ่วิตให้กับเด็ักและเยาวชุนในพ่�นท่ั้�ห่างไกล ท่ั้�ขาดัแคลนหนังส่ิอและอุป็กร้ณ์ทั้างการ้ศึกษา 
ซึื้�งบริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของการ้ม่ี่องค์ความี่รู้้ท่ั้�ม่ี่ผลต่อการ้ป็ร้ะกอบอาชุ่พในอนาคต ตลอดัจำนส่ิงเสิริ้มี่การ้สิร้้างนิสัิยรั้กการ้อ่าน ทัั้กษะ 
ความี่รู้้ด้ัานวิชุาการ้ และการ้ให้โอกาสิทั้างความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ให้กับเยาวชุน ผ่านการ้ร่้วมี่ร้ะดัมี่บริ้จำาคหนังส่ิอของพนักงานในองค์กร้และบุคคลทัั้�วไป็ 
เพ่�อนำาไป็บริ้จำาคให้กับโร้งเร่้ยนในพ่�นท่ั้�ห่างไกล โดัยโร้งเร่้ยนในพ่�นท่ั้�ห่างไกลท่ั้�ได้ัรั้บคัดัเล่อกป็ร้ะกอบไป็ดั้วย โร้งเร้่ยนบ้านผิผวน จำังหวัดัยโสิธิร้ 
โร้งเร้่ยนเพ่ยงหลวง จำังหวัดักาญจำนบุร้่ และโร้งเร้่ยนบ้านสิร้ะทั้อง จำังหวัดัสิุร้ินทั้ร้์ ทั้ั�งน่�โคร้งการ้ห้องแห่งความี่รู้้ยังมีุ่่งจำัดัสิร้ร้หนังสิ่อทั้่�ไดั้ร้ับ 
จำากการ้บร้ิจำาคให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์สิูงสิุดั ตลอดัจำนมีุ่่งป็ร้ับป็รุ้งห้องสิมีุ่ดัและเพิ�มี่แหล่งความี่รู้้ให้กับโร้งเร้่ยนและชุุมี่ชุนอย่างต่อเน่�อง

โคัรงกิารจิีตสุาธิารณะ 

ร่วมีพัฒนาโรงเรียนและวัดิ์ในชุมีชน

โคัรงกิารห้องแห่งคัวามีรู้  

พนักิงานกิว่า 

23 คัน 
ร่วมีท์าสีุห้องเรียน ห้องนำ�า ซ่อมีแซมี
สิุ�งอำานวยคัวามีสุะดิ์วกิ และสุาธิารณูปโภคั 
พร้อมีมีอบทุ์นกิารศึักิษัาและข็นมี
ให้แก่ิเด็ิ์กินักิเรียน ณ โรงเรียนวัดิ์ทุ่์งบัว
อ.กิระแสุสิุนธ์ุิ จี.สุงข็ลา 

พนักิงานกิว่า 

50 คัน 
ร่วมีท์ำากิิจีกิรรมีพัฒนาโรงเรียน 
จัีดิ์เลี�ยงอาหารกิลางวัน  
พร้อมีท์าสีุสุนามีเด็ิ์กิเล่น  
รั�วโรงเรียน พร้อมีมีอบทุ์นกิารศึักิษัา 
ณ โรงเรียนวัดิ์ดิ์อนยาง 
จี.ประจีวบคีัรีขั็นธ์ิ

พนักิงานกิว่า

150 คัน 
ร่วมีท์ำาคัวามีสุะอาดิ์ กิวาดิ์ลานวัดิ์ 
ซ่อมีแซมีสุ่วนที์�ชำารุดิ์สึุกิหรอ 
พร้อมีนำาเคัร้�องอุปโภคั บริโภคั
ถวายวัดิ์เพ้�อให้นำาไปใช้เป็น
สุาธิารณกุิศัลต่อไป  
ณ วัดิ์ป่าหนองข็าย่าง  
อ.คูัเม้ีอง จี.บุรีรัมีย์

การร ร ค์
ปลกจิตสํานก

และสรา กระแสนิ ม

การสรา เสริม
มิคุมกันทา จิตใจ

ใหแกเ าว นใน มุ น

การสรา
และพัฒนาเครอ า

01 02 03
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บร้ิษัทั้มีุ่ ่งดัำาเนินงานดั้านการ้สิ่งเสิร้ิมี่ความี่รู้ ้และอาชุ่พดั้านการ้เกษตร้ให้กับชุุมี่ชุนและ 
สัิงคมี่ ภายใต้แนวทั้างการ้ดัำาเนินงานมุ่ี่งสู่ิความี่ยั�งย่นบนพ่�นฐานของการ้ม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อ 
ชุุมี่ชุนและสิังคมี่ขององค์กร้ โดัยมี่่วัตถึุป็ร้ะสิงค์เพ่�อมีุ่่งเผยแพร้่องค์ความี่รู้้ดั้านการ้เกษตร้ 
ทั้่�ดั่ และสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ับใชุ้ในการ้พัฒนาอาชุ่พดั้านการ้เกษตร้ทั้่�ยั�งย่น พร้้อมี่ทั้ั�งสิร้้าง 
ต้นแบบการ้เร่้ยนรู้้ด้ัานการ้พัฒนาชุุมี่ชุนให้เป็็นแหล่งท่ั้องเท่ั้�ยว สิร้้างงานและสิร้้างอาชุ่พให้กับ 
ชุุมี่ชุน ตลอดัจำนเพิ�มี่ชุ่องทั้างการ้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้าเกษตร้และบริ้การ้ในชุุมี่ชุน นอกจำากน่�ยังเป็็น 
การ้สิร้้างความี่สัิมี่พันธ์ิท่ั้�ด่ัร้ะหว่างองค์กร้กับชุุมี่ชุน ปั็จำจุำบันม่ี่ผู้เข้าเย่�ยมี่ชุมี่กว่า 14,000 คน

ชุมี่ร้มี่ To Be Number One บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
จำังหวัดัขอนแก่น มี่่การ้ดัำาเนินการ้อย่างเป็็นร้ะบบโดัยมี่่สิ่วนป็ร้ะกอบหลักค่อ “กร้ร้มี่การ้-
กองทัุ้น-กิจำกร้ร้มี่” ซื้ึ�งกิจำกร้ร้มี่ของชุมี่ร้มี่น่�มี่่ 3 ยุทั้ธิศาสิตร้์เพ่�อการ้ป็้องกันและแก้ไขป็ัญหา 
ยาเสิพติดั ดัังน่�

มีุ่่งดัำาเนินงานโคร้งการ้ทั้่�หลากหลาย ร้วมี่ถึึงโคร้งการ้ “ใคร้ติดัยายกมี่่อขึ�น” เป็็นโคร้งการ้ 
เพ่�อเป็ิดัโอกาสิให้เยาวชุนผู้เสิพและผู้ติดัยาเสิพติดัแสิดังตนเข้าร้ับการ้บำาบัดัร้ักษาฟ่้�นฟู่ 
สิมี่ร้ร้ถึภาพ ฝึกและพัฒนาอาชุ่พ ตามี่ขั�นตอนและกร้ะบวนการ้ดัูแลชุ่วยเหล่อผู้เสิพและ 
ติดัยาให้สิามี่าร้ถึกลับมี่าดัำาเนินชุ่วิตไดั้เป็็นป็กติในสิังคมี่ ภายใต้ความี่ร้่วมี่มี่่อกับภาค 
ร้าชุการ้ในการ้วางแผนงานตร้วจำสิุ่มี่ตามี่สิถึานป็ร้ะกอบการ้อย่างน้อย 2 คร้ั�งต่อป็ี พร้้อมี่ 
กันน่�ในกร้ณ่มี่่ผู้สิมี่ัคร้ใจำเพ่�อขอร้ับการ้ชุ่วยเหล่อสิามี่าร้ถึป็ร้ะสิานงานเพ่�อเข้าสิู่กร้ะบวนการ้ 
บำาบัดัร้ักษาต่อไป็ นอกจำากน่� ชุมี่ร้มี่ฯ ยังมีุ่่งสิร้้างและพัฒนาเคร่้อข่ายเพ่�อป้็องกันและแก้ไข 
ปั็ญหายาเสิพติดั โดัยมุ่ี่งเน้นจัำดักิจำกร้ร้มี่กับสิมี่าชิุกทัุ้กคนของชุมี่ร้มี่ ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึแบ่งไดั้เป็็น  
2 เคร่้อข่าย ป็ร้ะกอบด้ัวย เคร่้อข่ายท่ั้�ต้องเร่้ยนรู้้และเคร่้อข่ายท่ั้�ต้องเข้าไป็ชุ่วยในการ้จัำดัตั�ง 
ชุมี่ร้มี่ เพ่�อชุ่วยให้ชุมี่ร้มี่ To Be Number One ของกลุ่มี่อ่�นๆ สิามี่าร้ถึจัำดัตั�งม่ี่ความี่เป็็น 
รู้ป็ธิร้ร้มี่ และมี่่การ้ดัำาเนินงานทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพไดั้

โคัรงกิารท์านตะวันสุะพรั�งทั์�วระแหง

โคัรงกิารใคัรติดิ์ยายกิม้ีอขึ็�น

การร ร ค์
ปลกจิตสํานก

และสรา กระแสนิ ม

การสรา เสริม
มิคุมกันทา จิตใจ

ใหแกเ าว นใน มุ น

การสรา
และพัฒนาเครอ า

01 02 03

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  205



ข้อเสินอแนะและข้อห่วงกังวลของชุุมี่ชุนและผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย 
ม่ี่ความี่สิำาคัญอย่างยิ�งต่อการ้ดัำาเนินงาน บริ้ษัทั้จึำงเปิ็ดัชุ่องทั้างสิำาหรั้บ 
รั้บข้อร้้องเร่้ยน ข้อเสินอแนะและข้อห่วงกังวลจำากชุุมี่ชุนผ่านชุ่องทั้าง 
ต่าง ๆ ท่ั้�หลากหลายและเข้าถึึง เชุ่น ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น หน่วยงาน 
รั้บข้อร้้องเร่้ยน (Call Center)  ชุ่องทั้างออนไลน์ และส่ิ�อทั้างสัิงคมี่ 
พร้้อมี่ทัั้�งให้ความี่สิำาคัญกับการ้จัำดัการ้แก้ไข การ้ติดัตามี่ผลข้อร้้องเร่้ยน
ต่าง ๆ ของชุุมี่ชุน เพ่�อให้มัี่�นใจำได้ัว่าข้อร้้องเร่้ยน ข้อเสินอแนะ และ 
ข้อห่วงกังวลของชุุมี่ชุนท่ั้�ถูึกส่ิงเข้ามี่าทั้างชุ่องทั้างต่าง ๆ นำาไป็สู่ิ 
การ้ป็ร้ับป็รุ้ง และตอบสินองความี่คาดัหวังไดั้อย่างร้วดัเร้็ว และ 
ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิผล โดัยม่ี่กร้ะบวนการ้ ดัังน่�

กิระบวนกิารจัีดิ์กิารข้็อร้องเรียนจีากิผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ลูกค้า

สุ่มประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการแก้ไข
ปญหา

Call Center
Ser iceแจ้งผล

กลับ

บันทึก
ข้อมูล

ata a e

GO C

พิจารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

จัดการข้อร้องเรียน 
อย่างน้อย  วัน ไม่เกิน  วัน

กรณีท่ัวไป

กรณี ุกเ ิน

 การบริการของพนักงานและความสะดวก
 สินค้า
 ราคาสินค้า
 ส าพของร้าน
 คุณ าพ
 ความสะอาด

โทรแจ้งร้านสาขา ส่งอีเมลแจ้ง
ทีมปฏิบัติการ ระดับผจก ฝายข้ึนไป
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แจ้งผลการแก้ไข
กลับมาท่ี Call Ser ice เพ่ือบันทึก
และปดงานในระบบ Go C

พิจารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

โทรแจ้ง  ส่งอีเมลแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด
และทีมประสานรั กิจ
ทีมส่ือสารปฏิบัติการ
วิเคราะห์ Call ทันที

ทีมประสานรั กิจ ร่วมกับ
ทีมปฏิบัติการ เจรจา และ
เข้าเย่ียมลูกค้า แก้ไขจน
ลูกค้าได้รับความพอใจ
ายใน 2  ช ม

ทีมประสานรั กิจ 
คีย์ปดงานกลับมาท่ี 
Call Ser ice
1  วิธีการแก้ไขปญหา 
2  ค่าใช้จ่าย

จัดการข้อร้องเรียน
ายใน 2  ช่ัวโมง

โทรแจ้งร้านสาขา

@

@

เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์
2- 26-

ต่างจังหวัด (โทร รี)
1 -226-6 1

ele en co t

C  ll 
แอพลิเคชัน

le enT ailand

ปณฝ สีลม 1  
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  แบบ อร์มข้อมูล
 แนะนําติชม

ช่องทางประเมิน
ความพึงพอใจ

@

cpall

จากการสํารวจความพึงพอใจของชุมชน
ท่ีมีต่อการดําเนินงานของบริษัท พบว่า

จากคะแนนเตม 5

เพ่ิมข้ึนร้อยละ

1   
เม่ือเทียบปี 2561 เน่ืองจากร้านเ เว่นอีเล เว่น
ในชุมชน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างความเจริญ 
สร้างความปลอด ัยให้กับชุมชน

5

หลักเกณ ์
พิจารณา

กรณีท่ีลูกค้า
ได้รับบาดเจบ  
เจบปวย  
เข้าโรงพยาบาล

1.

3.

กรณีท่ีมีผลกระทบ
กับ าพลักษณ์ และ
ช่ือเสียงของบริษัท

พนักงานได้รับ
บาดเจบ  อุบัติเหตุ 
ายใน หรือ
ายนอกร้าน

2.
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ข้อมูล

ata a e

GO C

พิจารณาแยก
ความรุนแรง
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เพ่ิมข้ึนร้อยละ

1   
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ผลดำ�เนัินัง�นัด้�นัคว�มยัั่�งยืั่นั ปี 2562 ข้้อมูลด้�นัสิำ�งแวดล้อม

GRI Standard ข้้อมูล หนั่วยั่ 2559 2560 2561 2562

302-1 (e) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นที�ใช�ทั�งหมด กิกะจ้ัล 7,180,106.92 7,543,731.28 8,378,582.01 9,138,078.10

302-1 (a) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นที�ใช�แล�วหมดไป กิกะจ้ัล 231,481.88 273,582.89 501,239.88 544,162.84

กิารเผาไหม้ีอยู่กัิบที์� กิิกิะจูีล 231,481.88 273,582.89 370,720.89 414,339.03

• นำ�ามันเต่า กิกะจ่ลุ่ 143,934.00 161,001.74 23,384.76 0

• นำ�ามันดีเซ่ลุ่ กิกะจ่ลุ่ 4,083.00 4,086.98 1,644.70 7,980.44

• ก๊าซ่ปิโต่รเลีุ่ยมเหลุ่ว กิกะจ่ลุ่ 66,951.12 69,182.62 292,398.72 348,141.34

• ก๊าซ่ธรรมช้าติ่ กิกะจ่ลุ่ 16,513.76 39,311.55 53,292.70 58,217.25

กิารเผาไหม้ีที์�มีีกิารเคัล้�อนที์� กิิกิะจูีล N/A N/A 130,519.00 129,823.81

• นำ�ามันดีเซ่ลุ่ กิกะจ่ลุ่ N/A N/A 115,852.21 114,460.19

• นำ�ามันเบนซิ่น กิกะจ่ลุ่ N/A N/A 14,666.67 15,363.62

• ก๊าซ่ธรรมช้าติ่ กิกะจ่ลุ่ N/A N/A 0.12 0.0032

302-1 (b) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นหมุนเวีย่น กิกะจ้ัล 112.15 2,983.28 4,604.26 15,408.41

• พื่ลัุ่งงานไฟฟา้จากแสงอาทิต่ย์ กิกะจ่ลุ่ 122.15 223.88 693.18 11,496.18

• พื่ลัุ่งงานความร้อนจากแสงอาทิต่ย์ กิกะจ่ลุ่ 0 2,759.40 2,759.40 2,798.50

• พื่ลัุ่งงานความร้อนใต้่พิื่ภิพื่ กิกะจ่ลุ่ 0 N/A 1,151.68 1,113.73

302-1 (c) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นไฟื้ฟื้�้ที�ซืี�อจั�กภ�ย่นอก กิกะจ้ัล 6,948,512.89 7,267,165.11 7,872,737.87 8,578,506.85

302-3 (a) ค่�คว�มเข้�มข้�นก�รู้ใช�พีลังง�นต่อหน่วย่รู้�ย่ได� กิกะจ้ัลต่อล��นบ�ท 15.89 15.41 15.87 16.00

303-3 (a)
(2018) ปริู้ม�ณ์ก�รู้นำ�นำ��ม�ใช�ทั�งหมด ล��นล้กบ�ศก์เมตรู้ 8.01 9.06 8.67 9.35

• นำ�าใต้่ดิน ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร 0.93 1.04 1.27 1.35

• นำ�าประปา ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร 7.08 8.02 7.40 8.00

• ปริมาณินำ�าที�นำากลัุ่บมาใช้้ใหม่แลุ่ะใช้้ซ่ำ�า ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร 0.17 0.19 0.93 0.51

303-3 (b) 
(2018)

ปริู้ม�ณ์ก�รู้นำ�นำ��จั�กพืี�นที�
ที�มีคว�มเครีู้ย่ดนำ��ม�ใช�ทั�งหมด ล��นล้กบ�ศก์เมตรู้ N/A N/A N/A 3.67

• นำ�าใต้่ดิน ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร N/A N/A N/A 1.29

• นำ�าประปา ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร N/A N/A N/A 2.38

303-3 (b) 
(2018)

ปริู้ม�ณ์ก�รู้นำ�นำ��ม�ใช�แย่ก
ต�มแหล่งนำ��ทั�งหมด ล��นล้กบ�ศก์เมตรู้ N/A N/A N/A 9.35

• นำ�าสะอาด (≤1,000 mg/L Total 
  Dissolved Solids)

ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร N/A N/A N/A 9.35

• ค่าความเข้มข้นการนำานำ�ามาใช้้
ต่่อหน่วยรายได้

ลุ่่กบาศก์เมต่รต่่อลุ้่านบาท 17.75 18.52 16.43 16.38

305-2 (a) 
ปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักทั�งหมด 
(Scope 1 + Scope 2)

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� 1,131,651.73 1,184,068.66 1,286,029.10 1,400,440.40

305-1 (a)
ปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักท�งตรู้ง 
(Scope 1) 

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� 8,115.53 9,008.51 13,051.12 13,343.50

• ก๊าซ่มีเทนจากระบบบำาบัดนำ�าเสีย ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า 1,115.46 914.04 3,253.40 3,724.42

• การเผู้าไหม้เชื้�อเพื่ลิุ่งที�มีการเคลืุ่�อนที� ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า 7,000.07 8,094.47 9,797.72 9,021.92

305-1 (c) ก�รู้เผ�ไหม�เชื�อเพีลิงชีวภ�พี (Biogenic) ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� N/A N/A N/A 597.15
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หมายเหตุ่ 
• N/A หมายถึัง ไม่มีข้อม่ลุ่ หรือไม่สามารถัเก็บข้อม่ลุ่ได้
• การรายงานผู้ลุ่การดำาเนินงานความยั�งยืนเป็นไปต่ามกรอบการรายงานความยั�งยืน 
 GRI Standard version 2016 (ปรับปรุง 2018)
• ปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้ (หน่วยกิกะจ่ลุ่) คำานวณิจากปริมาณิเชื้�อเพื่ลิุ่งค่ณิกับค่าความร้อนของ
 เชื้�อเพื่ลิุ่ง (Conversion Factor) ของเชื้�อเพื่ลิุ่งแต่่ลุ่ะประเภิท (อ้างอิงต่ามกรมพัื่ฒนาพื่ลัุ่งงาน
 ทดแทนแลุ่ะอนุรักษ์พื่ลัุ่งงาน (DEDE))
• ปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้ทั�งหมด คือผู้ลุ่รวมของปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้แลุ้่วหมดไป 
 ปริมาณิพื่ลัุ่งงานหมุนเวียน แลุ่ะปริมาณิพื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอก 
• ค่าความเข้มข้นการใช้้พื่ลัุ่งงานต่่อหน่วยรายได้ ครอบคลุุ่มปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้แลุ้่วหมดไป  
 ปริมาณิพื่ลัุ่งงานหมุนเวียน แลุ่ะปริมาณิพื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอกต่่อหน่วยรายได้ (ลุ้่านบาท)
• ปริมาณิการนำานำ�ามาใช้้ทั�งหมด คือผู้ลุ่รวมของการใช้้นำ�าประปา (อ้างอิงราคาเฉลีุ่�ย 
 นำ�าประปาการประปานครหลุ่วงแลุ่ะการประปาส่วนภ่ิมิภิาคของแต่่ลุ่ะพืื่�นที�) แลุ่ะนำ�าใต้่ดิน  
 (อ้างอิงหน่วยการใช้้นำ�าบาดาลุ่ กรมทรัพื่ยากรนำ�าบาดาลุ่)
• ปริมาณิการนำานำ�าจากพืื่�นที�ที�มีความเครียดนำ�ามาใช้้ทั�งหมด ครอบคลุุ่มปริมาณิการใช้้นำ�าประปา 
 แลุ่ะนำ�าใต้่ดินแลุ่ะวิเคราะห์ด้วยเครื�องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ 
 World Resources Institute (WRI)
• ค่าความเข้มข้นการนำานำ�ามาใช้้ต่่อหน่วยรายได้ ครอบคลุุ่มปริมาณิการใช้้นำ�าประปาแลุ่ะนำ�าใต้่ดิน 
 ต่่อหน่วยรายได้ (ลุ้่านบาท)

• ปริมาณิการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจก คำานวณิจากข้อม่ลุ่กิจกรรมที�ก่อให้เกิดการปลุ่่อยก๊าซ่ 
 เรือนกระจก (Activity data) ค่ณิกับค่าสัมประสิทธิ�การปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจก 
 (Emission Factor)(อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ่เรือนกระจก (อบก.) แลุ่ะ
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) แลุ่ะรายงานให้อย่่ในร่ป
 ก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่าที�ทำาให้เกิดภิาวะโลุ่กร้อน (Global Warming Potential:  
 GWP) ต่ามแนวทางของ IPCC
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกทางต่รง (Scope 1) ครอบคลุุ่มปริมาณิการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจกจาก
 กระบวนการบำาบัดนำ�าเสีย การเผู้าไหม้เชื้�อเพื่ลิุ่งที�มีการเคลืุ่�อนที� แลุ่ะการเผู้าไหม้เชื้�อเพื่ลิุ่งชี้วภิาพื่ 
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้้พื่ลัุ่งงาน (Scope 2) ครอบคลุุ่มปริมาณิการปลุ่่อย
 ก๊าซ่เรือนกระจกจากการใช้้พื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอกองค์กร   
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้้พื่ลัุ่งงาน (Scope 3) ครอบคลุุ่มปริมาณิการปลุ่่อย
 ก๊าซ่เรือนกระจกอื�น ๆ ที�องค์กรไม่ได้ควบคุมการดำาเนินการ
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกที�ลุ่ดได้ ครอบคลุุ่มปริมาณิการใช้้พื่ลัุ่งงานทดแทน 
 แลุ่ะลุ่ดการใช้้ถุังพื่ลุ่าสติ่ก
• ค่าความเข้มข้นการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจกต่่อหน่วยรายได้ คือปริมาณิการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจก 
 ทางต่รงแลุ่ะทางอ้อมจากการใช้้พื่ลัุ่งงานต่่อหน่วยรายได้ (ลุ้่านบาท)
• ปริมาณิของเสียทั�งหมด คือผู้ลุ่รวมของของเสียอันต่ราย แลุ่ะของเสียที�ไม่อันต่ราย   
 โดยในปี 2563 เพิื่�มขอบเขต่การจัดเก็บข้อม่ลุ่จากศ่นย์กระจายสินค้า อาทิ ภิาช้นะปนเป้� อน 
 นำ�ามัน แลุ่ะลัุ่งขนส่งสินค้า เป็นต้่น  แลุ่ะมีการปรับปรุงข้อม่ลุ่เพืื่�อให้เกิดความแม่นยำามากขึ�น

GRI Standard ข้้อมูล หนั่วยั่ 2559 2560 2561 2562

305-2 (a)
ปริมีาณกิารปล่อยก๊ิาซเร้อนกิระจีกิท์างอ้อมี 
(Scope 2)

ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์เที์ยบเท่์า 1,123,536.20 1,175,060.15 1,272,977.98 1,387,096.90

• พื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอก ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า 1,123,536.20 1,175,060.15 1,272,977.98 1,387,096.90

• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกที�ลุ่ดได้ ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A 4,357.98 25,967.91

305-3 (a)
ปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจัก
ท�งอ�อมอื�น ๆ (Scope 3)

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� N/A N/A N/A 1,274,754.60

• การซื่�อสินค้าแลุ่ะบริการ ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 231,528.50

• การขนส่งแลุ่ะกระจายสินค้า (ต้่นนำ�า) ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 90,128.25

• การจัดการของเสียที�เกิดจาก
  การดำาเนินธุรกิจ

ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 192,510.20

• การเดินทางเพืื่�อธุรกิจ ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 2,588.75

• การเดินทางไป-กลัุ่บของบุคลุ่ากร ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 2,934.80

• การใช้้งานผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ที�จัดจำาหน่าย ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 741,535.40

• การจัดการซ่ากผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ที�จำาหน่าย ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 13,528.70

305-4 (a)
ค่�คว�มเข้�มข้�นก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจัก
ต่อหน่วย่รู้�ย่ได� 

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� 2.50 2.42 2.44 2.45

ปริู้ม�ณ์ข้องเสีย่ทั�งหมด ตัน 21,720.63 28,153.96 114,047.21 735,710.89

306-2 (a) ปริู้ม�ณ์ข้องเสีย่อันตรู้�ย่ ตัน 21.34 29.02 30.93 21,448.74

• นำากลัุ่บมาใช้้ใหม่ ตั่น 0.04 2.25 1.94 16,943.75

• นำาไปเป็นเชื้�อเพื่ลิุ่งผู้สม ตั่น N/A N/A N/A 457.00

• เผู้าทำาลุ่าย ตั่น 18.01 23.76 26.54 2,680.54

• ฝ่ังกลุ่บ ตั่น 3.29 3.01 2.45 1,367.45

306-2 (b) ปริู้ม�ณ์ข้องเสีย่ไม่อันตรู้�ย่ ตัน 21,699.29 28,124.94 114,016.28 714,262.15

• นำากลัุ่บมาใช้้ใหม่ ตั่น 31.16 32.76 81,394.03 561,302.84

• ปุ�ยหมัก ตั่น 2,021.71 5,115.01 6,103.60 9,757.64

• เผู้าทำาลุ่าย ตั่น 1,193.51 1,651.77 1,955.43 1,778.93

• ฝ่ังกลุ่บ ตั่น 18,452.91 21,325.40 24,563.22 141,422.74

ปริมาณิของเสียที�ถ่ักนำาไปใช้้ประโยช้น์ ตั่น 2,052.91 5,150.02 87,449.57 588,461.23

ปริมาณิของเสียที�ถ่ักกำาจัด ตั่น 19,667.72 23,003.94 26,547.64 147,249.66

สัดส่วนของของเสียที�นำาไปใช้้ประโยช้น์
ต่่อปริมาณิของเสียทั�งหมด

0.09 0.18 0.77 0.80
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GRI Standard ข้้อมูล
2559 2560 2561 2562

จำำ�นัวนั 
(คนั) ร้ิอยั่ละ จำำ�นัวนั 

(คนั) ร้ิอยั่ละ จำำ�นัวนั 
(คนั) ร้ิอยั่ละ จำำ�นัวนั 

(คนั) ร้ิอยั่ละ

102-8 จัำ�นวนพีนักง�น

จัำ�แนกต�มเพีศ

     ช้าย 24,349 34.26 25,942 34.21 33,110 35.72 48,159 39.19

     หญิง 46,723 65.74 49,900 65.79 59,582 64.28 74,735 60.81

จัำ�แนกต�มปรู้ะเภทสัญญ�จั��ง

พีนักง�นปรู้ะจัำ�

     ช้าย 24,349 34.26 25,942 34.21 28,330 33.88 30,670 32.87

     หญิง 46,723 65.74 49,900 65.79 55,279 66.12 62,641 67.13

คนง�น/ผ้�รัู้บเหม�

     ช้าย N/A N/A N/A N/A 4,780 52.63 17,489 59.12

     หญิง N/A N/A N/A N/A 4,303 47.37 12,094 40.88

405-1 คว�มหล�กหล�ย่ข้องพีนักง�น

จัำ�แนกต�มรู้ะดับ

ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง

     ช้าย 14 77.78 14 77.78 55 69.62 41 66.13

     หญิง 4 22.22 4 22.22 24 30.38 21 33.87

ผ้�บริู้ห�รู้

     ช้าย 1,066 46.35 1,106 45.38 1,151 43.91 937 43.48

     หญิง 1,234 53.65 1,331 54.62 1,470 56.08 1,218 56.52

ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับต�น

     ช้าย N/A N/A N/A N/A 856 42.82 610 41.27

     หญิง N/A N/A N/A N/A 1,143 57.18 868 58.73

เจั��หน��ที�

     ช้าย 23,269 33.84 24,822 33.82 27,124 33.52 29,692 32.59

     หญิง 45,485 66.16 48,565 66.18 53,785 66.48 61,402 67.41

จัำ�แนกต�มอ�ยุ่

อ�ยุ่น�อย่กว่� 30 ปี

     ช้าย 13,036 33.12 13,917 33.31 15,170 32.80 16,875 32.10

     หญิง 26,328 66.88 27,860 66.69 31,082 67.20 35,700 67.90

อ�ยุ่ 30-50 ปี

     ช้าย 10,996 35.62 11,667 35.24 12,699 35.05 13,224 33.79

     หญิง 19,872 64.38 21,438 64.76 23,535 64.95 25,907 66.21

อ�ยุ่ม�กกว่� 50 ปี

     ช้าย 318 37.86 358 37.29 461 41.05 571 35.58

     หญิง 522 62.14 602 62.71 662 58.95 1,034 64.42

จัำ�แนกต�มศ�สน�

     พุื่ทธ 67,426 94.87 73,296 96.64 77,174 92.30 87,989 94.30

     คริสต์่ 399 0.56 461 0.61 475 0.57 532 0.57

     อิสลุ่าม 3,150 4.43 2,980 3.93 4,123 4.93 4,725 5.06

ผลก�ริดำ�เนัินัง�นัด้�นัคว�มยัั่�งยืั่นั ปี 2562 ข้้อมูลด้�นับุคล�กริ
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GRI Standard ข้้อมูล
2559 2560 2561 2562

จำำ�นัวนั 
(คนั) ร้ิอยั่ละ จำำ�นัวนั 

(คนั) ร้ิอยั่ละ จำำ�นัวนั 
(คนั) ร้ิอยั่ละ จำำ�นัวนั 

(คนั) ร้ิอยั่ละ

401-1 ก�รู้จั��งง�น

จัำ�แนกต�มเพีศ

     ช้าย
33,926 N/A 34,123 N/A

16,637 36.98 16,827 35.25

     หญิง 28,356 63.02 30,911 64.75

     อัต่ราการจ้างใหม่ 47.73 44.99 53.81 51.16

จัำ�แนกต�มอ�ยุ่

     อายุน้อยกว่า 30 ปี 27,292 80.45 27,505 80.61 37,013 82.26 38,852 81.39

     อายุ 30-50 ปี 6,603 19.46 6,587 19.30 7,945 17.66 8,772 18.37

     อายุมากกว่า 50 ปี 31 0.09 31 0.09 35 0.08 114 0.24

401-1 ก�รู้ล�ออก

จัำ�แนกต�มเพีศ

     ช้าย
32,737 N/A 33,502 N/A

13,470 38.31 14,902 38.29

     หญิง 21,690 61.69 24,019 61.71

     อัต่ราการลุ่าออก 46.06 44.17 42.05 41.71

จัำ�แนกต�มอ�ยุ่

     อายุน้อยกว่า 30 ปี 25,973 79.34 26,327 78.58 27,324 77.71 30,012 77.11

     อายุ 30-50 ปี 6,694 20.45 7,078 21.13 7,691 21.88 8,753 22.49

     อายุมากกว่า 50 ปี 70 0.21 97 0.29 145 0.41 156 0.40

401-3 ก�รู้ล�คลอด และเลี�ย่งด้บุตรู้

พื่นักงานที�ใช้้สิทธิ�ลุ่าคลุ่อดแลุ่ะเลีุ่�ยงด่บุต่ร N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,959 3.17

พื่นักงานที�กลัุ่บมาทำางานหลัุ่งจาก 
ใช้้สิทธิ�ลุ่าคลุ่อด แลุ่ะเลีุ่�ยงด่บุต่ร

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,615 2.80

102-41 ข้�อตกลงก�รู้เจัรู้จั�ต่อรู้อง

ตั่วแทนพื่นักงานคณิะกรรมการสวัสดิการ 50,006 99.24 52,795 99.55 56,722 99.29 64,115 100

GRI Standard ข้้อมูล
2559 2560 2561 2562

ชั้�วโมงต่่อคนต่่อปี ชั้�วโมงต่่อคนต่่อปี ชั้�วโมงต่่อคนต่่อปี ชั้�วโมงต่่อคนต่่อปี

404-1 ก�รู้ฝึึกอบรู้มและพัีฒน�พีนักง�น

จัำ�นวนชั�วโมงเฉลี�ย่ทั�งหมด N/A N/A 25.47 22.18

จัำ�แนกต�มเพีศ

     ช้าย N/A N/A 26.57 20.51

     หญิง N/A N/A 24.37 23.84

จัำ�แนกต�มรู้ะดับ

ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง

     ช้าย N/A N/A 88.67 69.41

     หญิง N/A N/A 20.50 70.81

ผ้�บริู้ห�รู้

     ช้าย
53.99 54.44

65.28 45.14

     หญิง 57.13 45.42

ผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับต�น

     ช้าย N/A N/A 42.40 46.07

     หญิง N/A N/A 42.08 46.25

เจั��หน��ที�

     ช้าย
37.43 81.98

25.55 18.72

     หญิง 23.78 22.75

หม�ย่เหตุ 
• N/A หม�ย่ถึง ไม่มีข้�อม้ล หรืู้อไม่ส�ม�รู้ถเก็บข้�อม้ลได�
• ก�รู้รู้�ย่ง�นผลก�รู้ดำ�เนินง�นคว�มยั่�งยื่นเป็นไปต�มกรู้อบก�รู้รู้�ย่ง�นคว�มยั่�งยื่น GRI Standard Version 2016
• ปี 2563 เพิี�มข้อบเข้ตก�รู้เก็บข้�อม้ลผ้�รัู้บเหม� บริู้ษััท ซีีพีีแรู้ม จัำ�กัด 
• ข้�อม้ลตัวแทนพีนักง�นคณ์ะกรู้รู้มก�รู้สวัสดิก�รู้ครู้อบคลุมเฉพี�ะบริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ (มห�ชน) เท่�นั�น
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ผลก�ริดำ�เนัินัง�นัด้�นัคว�มยัั่�งยืั่นั ปี 2562 ข้้อมูลด้�นัอ�ชีวอนั�มัยั่ และคว�มปลอดภััยั่

GRI
Standard ข้้อมูล หนั่วยั่

2559 2560 2561 2562

ช�ยั่ หญิิง ช�ยั่ หญิิง ช�ยั่ หญิิง ช�ยั่ หญิิง

ข้้อมูลด้�นัอ�ชีวอนั�มัยั่ และคว�มปลอดภััยั่

พันัักง�นั

403-9 (a)
(2018) 

• จำานวนผู้่้เสียชี้วิต่จากอุบัติ่เหตุ่จากการทำางาน  
The number of fatalities as a result of 
work-related injury

คน
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

• อัต่ราผู้่้บาดเจ็บทั�งหมดที�มีความรุนแรงส่ง  
(ไม่รวมเสียชี้วิต่) Rate of high-consequence 
work-related injuries (Excluding Fatalities)

กรณีิ/1,000,000
ชั้�วโมงการทำางาน

N/A N/A N/A 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

• อัต่ราการบาดเจ็บทั�งหมด
Rate of recordable work-related injuries

กรณีิ/1,000,000
ชั้�วโมงการทำางาน

N/A N/A N/A 1.22

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.27 0.69

• จำานวนชั้�วโมงการทำางานรวม
The number of hours worked ชั้�วโมง

N/A N/A 192,955,020 222,630,585

N/A N/A N/A N/A  67,743,167 125,211,853 74,829,447 147,801,138

403-10 
(a) 
(2018)

• จำานวนผู้่้เสียชี้วิต่จากโรคที�เกิดจากการทำางาน 
The number of fatalities as a result of 
work-related ill health

คน
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

• จำานวนกรณีิที�เจ็บป่วยจากการทำางานทั�งหมด
The number of cases of recordable 
work-related ill health

กรณีิ
N/A N/A N/A 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

403-2 (a) • อัต่ราการขาดงาน 
Absentee Rate (AR) ร้อยลุ่ะ

1.89 0.90 2.26 2.34

0.83 1.06 0.36 0.55 2.41 2.18 2.64 2.20

• อัต่ราการหยุดงานเนื�องจากการเกิดอุบัติ่เหตุ่ 
Lost-Time Injuries Frequency Rate (LTIFR)

กรณีิ/1,000,000
ชั้�วโมงการทำางาน

0.60 1.95 1.10 0.71

1.72 0.50 3.56 1.06 1.93 0.65 1.28 0.43

• อัต่ราการเจ็บป่วยจากการทำางานทั�งหมด 
Occupational Illness Frequency Rate (OIFR)

กรณีิ/1,000,000
ชั้�วโมงการทำางาน

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้รัิบเหม�

403-9 (a)
(2018) 

• จำานวนผู้่้เสียชี้วิต่จากอุบัติ่เหตุ่จากการทำางาน  
The number of fatalities as a result of 
work-related injury

คน
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

• อัต่ราผู้่้บาดเจ็บทั�งหมดที�มีความรุนแรงส่ง  
(ไม่รวมเสียชี้วิต่) Rate of high-consequence 
work-related injuries (Excluding Fatalities)

กรณีิ/1,000,000
ชั้�วโมงการทำางาน

N/A N/A N/A 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

• อัต่ราการบาดเจ็บทั�งหมด
Rate of recordable work-related injuries

กรณีิ/1,000,000
ชั้�วโมงการทำางาน

N/A N/A N/A 1.51

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2..02 0.93

• จำานวนชั้�วโมงการทำางานรวม
The number of hours worked ชั้�วโมง

N/A N/A 60,757,234 63,698,344

N/A N/A N/A N/A 37,375,636 23,381,598 33,717,995 29,980,349
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ผลก�ริดำ�เนัินัง�นัคว�มยัั่�งยืั่นั ปี 2562 ข้้อมูลด้�นัสุำข้ภั�พั และสุำข้ภั�วะที�ดี

GRI
Standard ข้้อมูล หน่ัวยั่

2559 2560 2561 2562

ช�ยั่ หญิิง ช�ยั่ หญิิง ช�ยั่ หญิิง ช�ยั่ หญิิง

ข้้อมูลด้�นัอ�ชีวอนั�มัยั่ และคว�มปลอดภััยั่

403-10 
(a) 
(2018)

• จำานวนผู้่้เสียชี้วิต่จากโรคที�เกิดจากการทำางาน 
The number of fatalities as a result of 
work-related ill health

คน
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

• จำานวนกรณีิที�เจ็บป่วยจากการทำางานทั�งหมด
The number of cases of recordable 
work-related ill health

กรณีิ
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

• อัต่ราการหยุดงานเนื�องจากการเกิดอุบัติ่เหตุ่ 
Lost-Time Injuries Frequency Rate (LTIFR)

กรณีิ/1,000,000
ชั้�วโมงการทำางาน

1.01 1.99 1.02 0.99

N/A N/A N/A N/A 0.94 1.15 1.28 0.67

GRI
Standard ข้้อมูล หนั่วยั่ 2561 2562

ข้้อมูลด้�นัสุำข้ภั�พั และสุำข้ภั�วะที�ดี

G4 - FP6 ยอดิ์ข็ายสิุนค้ัาสิุนค้ัาที์�มีีกิารปรับลดิ์ไข็มัีน ไข็มัีนท์รานส์ุ โซเดีิ์ยมี และนำ�าตาล

ร้อยลุ่ะ

1.15 3.12

• กลุุ่่มอาหารพื่ร้อมทาน 3.12

• กลุุ่่มเครื�องดื�มพื่ร้อมดื�ม (ไม่มีส่วนผู้สมของแอลุ่กอฮอล์ุ่) 0.00

• กลุุ่่มผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์บริโภิค (อาหารสำาเร็จร่ป) 0.00

G4 - FP7 ยอดิ์ข็ายสิุนค้ัาที์�มีีกิารเพิ�มีคุัณค่ัาท์างโภชนากิาร

ร้อยลุ่ะ

1.10 0.00

• กลุุ่่มอาหารพื่ร้อมทาน 0.00

• กลุุ่่มเครื�องดื�มพื่ร้อมดื�ม (ไม่มีส่วนผู้สมของแอลุ่กอฮอล์ุ่) 0.00

• กลุุ่่มผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์บริโภิค (อาหารสำาเร็จร่ป) 0.00

ยอดิ์ข็ายสิุนค้ัาที์�มีีกิารปรับปรุงสูุตร

ร้อยลุ่ะ

0.20 5.66

• กลุุ่่มอาหารพื่ร้อมทาน 3.80

• กลุุ่่มเครื�องดื�มพื่ร้อมดื�ม (ไม่มีส่วนผู้สมของแอลุ่กอฮอล์ุ่) 1.86

• กลุุ่่มผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์บริโภิค (อาหารสำาเร็จร่ป) 0.00

หมายเหตุ่ 
• N/A หมายถึัง ไม่มีข้อม่ลุ่ หรือไม่สามารถัเก็บข้อม่ลุ่ได้
• บริษัท ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ จำากัด (มหาช้น) ไม่รวมข้อม่ลุ่สำาหรับร้านค้าที�ได้รับสิทธิ�ช่้วงในอาณิาเขต่ 
 (Sub-area), Store Business Partner (SBP)
• บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาช้น) ไม่รวมการให้บริการด้านอาหาร ของสยามแม็คโคร
• บริษัท ซี่พีื่แรม จำากัด อาหารพื่ร้อมรับประทาน (ลุ่าดหลุุ่มแก้ว), เบเกอรี� (ลุ่าดกระบัง) ป ี2561  
 เพิื่�มการรายงานข้อม่ลุ่ ซี่พีื่แรม ช้ลุ่บุรี
• ผู้่้รับเหมา บริษัท ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ จำากัด (มหาช้น) รวมเฉพื่าะพ่ื่อบ้าน / แม่บ้าน 
 เจ้าหน้าที�รักษาความปลุ่อดภัิย (รปภิ.) ผู้่้รับเหมาก่อสร้างแลุ่ะซ่่อมบำารุงร้านสาขา
• ผู้่้รับเหมา บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาช้น) นับรวมผู้่้รับเหมาทั�งหมด (ผู้่้รับเหมาประจำา 
 ผู้่้รับเหมาที�เข้ามาในพืื่�นที�สาขา Supplier ขนส่ง เจ้าหน้าที�รักษาความปลุ่อดภัิย (รปภิ.) แม่บ้าน)
• ผู้่้รับเหมา บริษัท ซี่พีื่แรม จำากัด รวมเฉพื่าะพ่ื่อบ้าน / แม่บ้านประจำา สำานักงาน-อาคาร    
 เจ้าหน้าที�รักษาความปลุ่อดภัิย (รปภิ.) ผู้่้รับเหมาในสายการผู้ลิุ่ต่
• อัต่ราผู้่้บาดเจ็บทั�งหมดที�มีความรุนแรงส่ง (ไม่รวมเสียชี้วิต่)  =  จำานวนราย (กรณีิ) ของผู้่้ปฏิบัติ่งาน
 ที�บาดเจ็บจากอุบัติ่เหตุ่ที�เกี�ยวข้องกับการทำางานที�ส่งผู้ลุ่ให้ได้รับบาดเจ็บ โดยที�ผู้่้ปฏิบัติ่งาน
 ไม่สามารถัฟ้� นตั่วส่่สถัานะก่อนการเกิดบาดเจ็บ ภิายใน 6 เดือน (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่)  
 X  1,000,000 (ชั้�วโมงการทำางาน) / จำานวนชั้�วโมงการทำางานรวม (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่)

• อัต่ราการบาดเจ็บทั�งหมด = จำานวนราย (กรณีิ) ของผู้่้ปฏิบัติ่งานที�บาดเจ็บจากอุบัติ่เหตุ่จากการทำางาน   
 (นับรวมตั่�งแต่่ ไม่หยุดงาน, ได้รับการรักษามากกว่าปฐมพื่ยาบาลุ่, หยุดงาน, ทุพื่พื่ลุ่ภิาพื่ จนถึังเสียชี้วิต่) 
 (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่) X 1,000,000 (ชั้�วโมงการทำางาน) / จำานวนชั้�วโมงการทำางานรวม  
 (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่)
• อัต่ราการขาดงาน  =  จำานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บแลุ่ะบาดเจ็บ  
 รวมทั�งการหยุดงานอื�น ๆ ที�ไม่ใช่้การลุ่าที�ได้รับอนุญาต่  
 (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่)  X  100 / จำานวนวันทำางานทั�งหมดในรอบปี
• อัต่ราการหยุดงานเนื�องจากการเกิดอุบัติ่เหตุ่ = จำานวนวันที�ส่ญเสีย (หยุดงาน)  
 อันเนื�องมาจากอุบัติ่เหตุ่จากการทำางาน  X  1,000,000 (ชั้�วโมงการทำางาน) /  
 จำานวนชั้�วโมงการทำางานรวม (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่)
• อัต่ราการเจ็บปว่ยจากการทำางานทั�งหมด  =  จำานวนราย (กรณีิ)  
 ที�เจ็บป่วยจากการทำางาน (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่)  X  1,000,000 
 (ชั้�วโมงการทำางาน) / จำานวนชั้�วโมงการทำางานรวม (ในช่้วงเวลุ่าที�รายงานผู้ลุ่)

หมายเหตุ่ 
• ข้อม่ลุ่ครอบคลุุ่มเฉพื่าะสินค้า Own Brand เท่านั�น
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GRI Content Index

GRI 102: General Disclosures

Disclosures Chapter Page/ Website/
Omission External Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization
Collaborative Value Chain 
for Everyone’s Happiness

12

102-2 Activities, brands, products, and services
Collaborative Value Chain 
for Everyone’s Happiness

12-17

102-3 Location of headquarters
Collaborative Value Chain 
for Everyone’s Happiness

17

102-4 Location of operations
Collaborative Value Chain 
for Everyone’s Happiness

12-17

102-5 Ownership and legal form Refer to CP ALL Annual Report 2019 49, 65

102-6 Markets served
Collaborative Value Chain 
for Everyone’s Happiness

12-17

102-7 Scale of the organization
Collaborative Value Chain 
for Everyone’s Happiness

12-13

Refer to CP ALL Annual Report 2019 3, 17, 23-27

102-8 Information on employees and other workers Appendix 210-211

102-9 Supply chain
Emphasis on All Material Issues  

for Sustainability in All Dimensions  
12

102-11 Precautionary Principle or approach
Corporate of Good Governance, 

Manage Transparently
41-44

Refer to CP ALL Annual Report 2019 40-47

102-12 External initiatives

Massage form the Chairman 3

Climate Change Management, Alternating 
for Renewable Energy

172

Protecting the Ecosystem and 
Committing to Being Green

181

Spread the love from hearts, 
fostering community’s resilience

203

102-13 Membership of associations
Embracing Differences, Building Bridges, 

and Forging Shared Benefits
67

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker
Message of Chairman 2-3

Message of the Chairman 
of the Executive Committee

4-5

Ethics and Integrity

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

Building on Ambition, 
Strategy for Sustainability

24

Material topic and its Boundary

103-1 Explanation of the material topic 
       and its Boundary

Emphasis on All Material Issues 
for Sustainability in All Dimensions  

30-33

Stakeholder Engagement

GRI 103: Management Approach

103-2 The management approach and its components
Embracing Differences, Building Bridges, 

and Forging Shared Benefits
60-70

GRI 102: General Disclosures

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

and Forging Shared Benefits
60-70
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Material Topics

Disclosures Chapter Page/ Website/
Omission External Assurance

102-41 Collective bargaining agreements
Respecting Human Rights, Committed to 
International Principles, Creating Peace  

59

Appendix 211

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

and Forging Shared Benefits
31, 61

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

and Forging Shared Benefits
62-70

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

and Forging Shared Benefits
62-70

GRI 418: Customer Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches
       of customer privacy and losses of customer data

Standing beside honesty, 
stepping aside corruption

50

Reporting Practice

102-45  Entities included in the consolidated 
          financial statements

Refer to CP ALL Annual Report 2019 2

102-46 Defining report content and topic Boundaries
Emphasis on All Material Issues 

for Sustainability in All Dimensions  
32-33

102-47 List of material topics
Emphasis on All Material Issues 

for Sustainability in All Dimensions  
32

102-50 Reporting period
Emphasis on All Material Issues for 

Sustainability in All Dimensions  
30

102-51 Date of most recent report
Emphasis on All Material Issues 

for Sustainability in All Dimensions
30

102-52 Reporting cycle
Emphasis on All Material Issues 

for Sustainability in All Dimensions
30

102-53 Contact point for questions regarding the report
Collaborative Value Chain
for Everyone’s Happiness

17

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

Emphasis on All Material Issues 
for Sustainability in All Dimensions  

30

102-55 GRI content index Appendix 214-220

External Assurance

102-56 External assurance Appendix 231-232

Standards Disclosure Chapter Page/ 
Website Omission External 

Assurance

Corporate Governance

GRI 103: Management Approach

103-2
The management approach and 
its components

Corporate of Good Governance, 
Manage Transparently

36-39

103-3
Evaluation of the management 
approach

Corporate of Good Governance, 
Manage Transparently

36-46

GRI 102: General Disclosures

102-18 Governance structure
Corporate of Good Governance, 

Manage Transparently
40

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

Corporate of Good Governance, 
Manage Transparently

38-39

102-30
Effectiveness of risk management 
processes

Corporate of Good Governance,
Manage Transparently

41-44

Refer to CP ALL Annual Report 2019 40-47
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Standards Disclosure Chapter Page/ 
Website Omission External 

Assurance

Anti-Corruption

GRI 103: Management Approach

103-2
The management approach 
and its components

Standing beside honesty, 
stepping aside corruption

48-51

103-3
Evaluation of the management 
approach

Standing beside honesty, 
stepping aside corruption

48-51

GRI 205: Anti-corruption

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

Standing beside honesty, 
stepping aside corruption

49

Human Rights and Labor Practices

GRI 103: Management Approach

103-2
The management approach 
and its components

Respecting Human Rights, 
Committed to International Principles, 

Creating Peace  
52-59

103-3
Evaluation of the management 
approach

Respecting Human Rights, 
Committed to International Principles, 

Creating Peace  
52-59

GRI 412: Human Rights Assessment

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

Respecting Human Rights, 
Committed to International Principles, 

Creating Peace  
54

412-2
Employee training on human rights 
policies or procedures

Respecting Human Rights, 
Committed to International Principles, 

Creating Peace  
58

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 

405-1
Diversity of governance bodies and 
employees

Respecting Human Rights, 
Committed to International Principles, 

Creating Peace  
59

Appendix 210

Leadership & Human Capital Development

GRI 103: Management Approach

103-2
The management approach 
and its components

Mix the similar, mend the different, 
and make good and talented 

individuals, mould to unite a force
72-88

103-3
Evaluation of the management 
approach

Mix the similar, mend the different, 
and make good and talented 

individuals, mould to unite a force
72-88

GRI 404: Training and Education

404-1
Average hours of training 
per year per employee

Appendix 211

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

Mix the similar, mend the different, 
and make good and talented 

individuals, mould to unite a force
72-88

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

Mix the similar, mend the different, 
and make good and talented 

individuals, mould to unite a force
81, 86-87
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Standards Disclosure Chapter Page/ 
Website Omission External 

Assurance

Innovation

GRI 103: Management Approach

103-2 
The management approach 
and its components

Innovation creates intellect, 
increases business value

92-105

103-3 
Evaluation of the management 
approach

Innovation creates intellect, 
increases business value

92-105

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-2
Significant indirect economic 
impacts

Innovation creates intellect,
increases business value

92, 94-105

Occupational Health and Safety 

103-2 
The management approach 
and its components

Occupational Safety, 
Health and Environment

106-107

103-3 
Evaluation of the management 
approach

Occupational Safety, 
Health and Environment

106-117

GRI 403: Occupational Health and Safety (Management Approach 2018)

403-1
Occupational health and 
safety management system

Elevating Occupational Safety, 
Creating Friendly Work Environment

107

403-2
Hazard identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

Elevating Occupational Safety, 
Creating Friendly Work Environment

108-117

403-3 Occupational health services
Elevating Occupational Safety, 

Creating Friendly Work Environment
110-117

403-4
Worker participation,consultation,
and communication on 
occupational health and safety

Elevating Occupational Safety, 
Creating Friendly Work Environment

110-117

403-5
Worker training on occupational 
health and safety

Elevating Occupational Safety, 
Creating Friendly Work Environment

115-116

403-6 Promotion of worker health
Elevating Occupational Safety, 

Creating Friendly Work Environment
110-111,
116-117

403-7

Prevention and mitigation of 
occupational health and safety 
impacts directly linked by  
business relationships

Elevating Occupational Safety, 
Creating Friendly Work Environment

116-117

GRI 403: Occupational Health and Safety (Topic-specific Disclosures 2018)

403-9 Work-related injuries Appendix 212-213

Work-related injuries 
does not covered to all 
of non-employee, there 
still in the process of data 
collection. This data will 
be completed in the next 
reporting period.

403-10 Work-related ill health Appendix 212-213

Work-related ill health 
does not covered to all 
of non-employee, there 
still in the process of data 
collection. This data will 
be completed in the next 
reporting period.
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Standards Disclosure Chapter Page/ 
Website Omission External 

Assurance

Health and Well Being

GRI 103: Management Approach

103-2 
The management approach 
and its components

Selecting Hygienic Food with
the Consumer Health at Heart

118-120

103-3 
Evaluation of the management 
approach

Selecting Hygienic Food with
the Consumer Health at Heart

118-131

GRI Sector Disclosures: Food Processing Sector

FP6

Percentage of Total Sales Volume 
of Consumer Products, by Product 
Category, that are Lowered in 
Saturated Fat, Trans Fats, Sodium 
and Added Sugars

Selecting Hygienic Food 
with the Consumer Health 

at Heart
122

Appendix 213

FP7

Percentage of total sales volume 
of consumer products, by product 
category, that contain increased 
nutritious ingredients like fiber, 
vitamins, minerals, phytochemicals 
or functional food additives

Selecting Hygienic Food 
with the Consumer Health 

at Heart
122

Appendix 213

GRI 417: Marketing and Labeling 

417-1
Requirements for product and 
service information and labeling

Selecting Hygienic Food with 
the Consumer Health at Heart

120, 128

Education

GRI 103: Management Approach

103-2 
The management approach 
and its components

Creating educational opportunities, 
creating jobs, creating the future

132-134

103-3 
Evaluation of the management 
approach

Creating educational opportunities, 
creating jobs, creating the future

132-141

Social Impact

GRI 103: Management Approach

103-2 
The management approach 
and its components

Sharing Opportunities and
Creating Value for Society

142-144

103-3 
Evaluation of the management 
approach

Sharing Opportunities and 
Creating Value for Society

142-154

Ecosystem and Biodiversity Protection

GRI 103: Management Approach

103-2 
The management approach
and its components

Protecting the Ecosystem and 
Committing to Being Green

174-176

103-3 
Evaluation of the management 
approach

Protecting the Ecosystem and 
Committing to Being Green

174-181

GRI 304: Biodiversity 

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

Protecting the Ecosystem and 
Committing to Being Green

176-181

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1
New suppliers that were screened 
using environmental criteria

Cascading Responsibilities 
Throughout the Value Chains

191, 197
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Standards Disclosure Chapter Page/ 
Website Omission External 

Assurance

Climate Change Management

GRI 103: Management Approach

103-2 
The management approach 
and its components

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy              

158-162

103-3 
Evaluation of the management 
approach

Climate Change Management, 158-173

GRI 302: Energy

302-1
Energy consumption within
the organization

Climate Change Management, 
Alternating for Renewable Energy         

159

Appendix 208

302-3 Energy intensity Appendix 208

302-5
Reductions in energy requirements 
of products and services 

Climate Change Management, 
Alternating for Renewable Energy              

165-169

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy           

161

Appendix 208

Direct GHG emissions from 
refrigerant refilled and 
stationary combustion are 
not available. This data will 
be disclose on 2021

305-2
Energy Indirect (Scope 2) 
GHG emissions

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy              

161

Appendix 209

305-3
Other Indirect (Scope 3) 
GHG emissions

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy              

161

Appendix 209

Upstream 
transport and 

distribution and 
business travel 

only

305-4 GHG emissions intensity

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy              

158

Appendix 209

305-5 Reduction of GHG emissions
Climate Change Management,

Alternating for Renewable Energy              
165-173

Appendix 209

GRI 301: Materials 

301-1
Materials used
by weight or volume

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy             

160

GRI 306: Effluents and Waste

306-2
Waste by type 
and disposal method

Protecting the Ecosystem and 
Committing to Being Green

175

Appendix 209
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Standards Disclosure Chapter Page/ 
Website Omission External 

Assurance

Water Stewardship

GRI 303: Water and Effluents (Management Approach 2018)

303-1  
Interactions with water 
as a shared resource

Water Stewardship 182-187

303-2 
The management approach 
and its components

Water Stewardship 184

GRI 303: Water and Effluents (Topic-specific Disclosures 2018)

303-3 Water Withdrawal
Water Stewardship 182-183

Appendix 208

303-4 Water Discharge Water Stewardship 183

303-5 Water Consumption Water Stewardship 183

Responsible Supply Chain Management 

GRI 103: Management Approach

103-2 
The Management Approach 
and Its Components

Cascading Responsibilities
Throughout the Value Chains

188-191

103-3 
Evaluation of The Management 
Approach

Cascading Responsibilities
Throughout the Value Chains

188-197

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1
New Suppliers that Were Screened 
Using Environmental Criteria

Cascading Responsibilities
Throughout The Value Chains

191

GRI 414: Supplier Social Assessment

414-1
New Suppliers that Were Screened 
Using Social Criteria

Cascading Responsibilities
Throughout The Value Chains

191

Local Conflict Management and Community Acceptance

GRI 103: Management Approach

103-2 
The Management Approach 
and Its Components

Spread The Love from Hearts, 
Fostering Community’s Resilience

198-200

103-3 
Evaluation of The Management 
Approach

Spread The Love from Hearts, 
Fostering Community’s Resilience

198-206

GRI 413: Local Communities

413-1
Operations With Local Community 
Engagement, Impact Assessments, 
and Development Programs 

Spread The Love from Hearts, 
Fostering Community’s Resilience

200-202

GRI 204: Procurement Practices 

204-1 
Proportion of Spending 
on Local Suppliers 

Spread The Love from Hearts, 
Fostering Community’s Resilience

199
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United Nations Sustainability Development Goals

Goals Description Chapter

End poverty in all its 
forms everywhere

• Creating educational opportunities,   
  creating jobs, creating the future
• Sharing Opportunities and 
  Creating Value for Society

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

• Selecting Hygienic Food with  
  the Consumer Health at Heart
• Sharing Opportunities and  
  Creating Value for Society 
• Cascading Responsibilities  
  Throughout the Value Chains

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

• Elevating Occupational Safety,  
  Creating Friendly Work Environment
• Selecting Hygienic Food with  
  the Consumer Health at Heart

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

• Creating educational opportunities,  
  creating jobs, creating the future
• Mix the similar, mend the different,  
  and make good and talented  
  individuals, mould to unite a force
• Spread the love from hearts,  
  fostering community’s resilience

Achieve gender 
equality and 
empower all women 
and girls

• Respecting Human Rights,  
  Committed to International  
  Principles, Creating Peace

Ensure availability 
and sustainable 
management of 
water and sanitation 
for all

• Water Management

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

• Climate Change Management,  
  Alternating for Renewable Energy 

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

• Respecting Human Rights,  
  Committed to International  
  Principles, Creating Peace 
• Mix the similar, mend the different,  
  and make good and talented  
  individuals, mould to unite a force
• Innovation creates intellect,  
  increases business value
• Elevating Occupational Safety,  
  Creating Friendly Work Environment
• Selecting Hygienic Food with the  
  Consumer Health at Heart
• Cascading Responsibilities  
  Throughout the Value Chains 
• Spread the love from hearts,  
  fostering community’s resilience

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

• Innovation creates intellect,  
  increases business value
• Spread the love from hearts,  
  fostering community’s resilience

Goals Description Chapter

Reduce inequality 
within and among 
countries

• Respecting Human Rights,  
  Committed to International  
  Principles, Creating Peace 
• Sharing Opportunities and  
  Creating Value for Society

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

Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns

• Corporate of Good Governance,  
  Manage Transparently
• Selecting Hygienic Food with 
  the Consumer Health at Heart
• Protecting the Ecosystem and  
  Committing to Being Green
• Climate Change Management,  
  Alternating for Renewable Energy 
• Water Management
• Cascading Responsibilities  
  Throughout the Value Chains

Take urgent action 
to combat climate 
change and its 
impacts

• Protecting the Ecosystem and  
  Committing to Being Green
• Climate Change Management,    
  Alternating for Renewable Energy

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

• Protecting the Ecosystem and  
  Committing to Being Green

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

• Protecting the Ecosystem and  
  Committing to Being Green

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

• Standing beside honesty,  
  stepping aside corruption
• Respecting Human Rights,  
  Committed to International  
  Principles, Creating Peace 
• Embracing Differences, Building  
  Bridges, and Forging Shared Benefits
• Cascading Responsibilities  
  Throughout the Value Chains

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

• Corporate of Good Governance,  
  Manage Transparently
• Innovation creates intellect,  
  increases business value
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UNGC Advanced level checklist Comment / Reference / Page

Implementing 
the Ten Principles 
into Strategies 
& Operations

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

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

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

24-29

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

25

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

24-29

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

25

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

24-29

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

25

• Other established or emerging best practices -

Criterion 2: The COP describes value chain implementation

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

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

48-51,
52-59,
60-70,
158-173,
188-197,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Sustainable-Development-Policy

-and-Goals-th.pdf

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

52-59,
158-173,
188-197

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

48-51,
60-70,
188-197

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

106-117,
188-197

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

36-46,
48-51,
52-59,
106-117,
188-197

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 3: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights

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

Robust 
Human
Rights 
Management 
Policies & 
Procedures

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

24-29,
52-59

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

52-59

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

24-29,
52-59

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

52-59

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

52-59

• Other established or emerging best practices -

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

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

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

24-29,
52-59

• Process to ensure that internationally recognized 
human rights are respected 52-59

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

52-59

The Guiding Principles suggest that the assessment: -

• Internal awareness-raising and training on human 
rights for management and employees 52-59

• Operational-level grievance mechanisms for those 
potentially impacted by the company’s activities 52-59

• Allocation of responsibilities and accountability 
for addressing human rights impacts 52-59

• Internal decision-making, budget and oversight for 
effective responses to human rights impacts 24-29

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

52-59

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

52-59

• Other established or emerging best practices -

Criterion 5: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration

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

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

52-59
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• System to monitor the effectiveness of 
human rights policies and implementation with 
quantitative and qualitative metrics, including in 
the supply chain 

52-59,
188-197

• Monitoring drawn from internal and external 
feedback, including affected stakeholders 52-59

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

52-59

• Outcomes of integration of the human rights 
principles 52-59

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

52-59

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

52-59

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

52-59

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

52-59

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

52-59

• Other established or emerging best practices -

Criterion 6: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labour

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

Robust Labour 
Management 
Policies & 
Procedures

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

52-59,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2018/06/Human-Rights-and-Labor-
Practices-Policy-th.pdf

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

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Human-Rights-and-Labor-

Practices-Policy-th.pdf 
https://www.cpall.co.th/sustain/social-dimension/

human-rights/

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

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Human-Rights-and-Labor-

Practices-Policy-th.pdf

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

52-59
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2018/06/Human-Rights-and-Labor-
Practices-Policy-th.pdf

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

188-197
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• Specific commitments and Human Resources 
policies, in line with national development priorities 
or decent work priorities in the country of operation 
Examples: Inclusion of vulnerable/discriminated groups 
in the workforce (e.g., women, disabled, migrant, HIV/
AIDS, older/younger workers); equal pay for work of 
equal value; contribution to national strategies to 
eliminate child/forced labour, etc.

52-59

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

52-59

• Structural engagement with a global union, 
possibly via a Global Framework Agreement 52-59

• Other established or emerging best practices -

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

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

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

52-59,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2018/06/Human-Rights-and-Labor-
Practices-Policy-th.pdf

• Risk and impact assessments in the area of 
labour 52-59

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

52-59

• Allocation of responsibilities and accountability 
within the organization

24-29
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2018/06/Human-Rights-and-Labor-
Practices-Policy-th.pdf

• Internal awareness-raising and training on the 
labour principles for management and employees 52-59

• Active engagement with suppliers to address 
labour-related challenges 188-197

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

52-59

• Other established or emerging best practices -

Criterion 8: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labour principles integration

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

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

52-59,
72-89,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Human-Rights-and-Labor-

Practices-Policy-th.pdf

• System to track and measure performance based 
on standardized performance metrics 72-89

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

72-89

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

188-197
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• Process to positively engage with the suppliers to 
address the challenges (i.e., partnership approach 
instead of corrective approach) through schemes to 
improve workplace practices

188-197

• Outcomes of integration of the Labour principles 52-59

• Other established or emerging best practices -

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

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

Robust 
Environmental 
Management 
Policies & 
Procedures

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

24-29,
158-173,
174-181

https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2019/05/%
E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B
8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%
B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5

%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-TH-28.5.62.pdf

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

158-173

• Reflection on the relevance of environmental 
stewardship for the company

158-173,
174-181

• Written company policy on environmental 
stewardship

158-173,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2019/05/%
E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B
8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%
B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5

%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-TH-28.5.62.pdf

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

188-197

• Specific commitments and goals for specified 
years

24-29,
158-173

• Other established or emerging best practices -

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

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

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

158-173,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2019/05/%
E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B
8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%
B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5

%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-TH-28.5.62.pdf

• Environmental risk and impact assessments 158-173

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

-

• Allocation of responsibilities and accountability 
within the organization 24-29

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

72-88,
158-173

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

60-70

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 11: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship

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

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

158-173,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2019/05/%
E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B
8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%
B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5

%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-TH-28.5.62.pdf

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

158-173,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2019/05/%
E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B
8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%
B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5

%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-TH-28.5.62.pdf

• Leadership review of monitoring and improvement 
results 158-173

• Process to deal with incidents -

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

188-197

• Outcomes of integration of the environmental 
principles

158-173,
174-181

• Other established or emerging best practices -

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

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

Robust 
Anti-Corruption 
Management 
Policies & 
Procedures

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

24-29,
48-51,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

• Publicly stated formal policy of zero-tolerance of 
corruption

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

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

48-51,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

• 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

48-51
188-197,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

• Other established or emerging best practices -

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

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

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

24-29,
48-51,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

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

36-46,
48-51

• Carrying out risk assessment of potential areas of 
corruption 48-51
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• Human Resources procedures supporting the 
anti-corruption commitment or policy, including 
communication to and training for all employees 

36-46,
48-51

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

36-46,
48-51

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

48-51,
188-197

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

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

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

48-51,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

• Internal accounting and auditing procedures 
related to anticorruption

48-51,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf

• Other established or emerging best practices -

Criterion 14: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption

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

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

24-29,
48-51,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2018/06/Anti-Corruption-Procedures-th.pdf 

• Leadership review of monitoring and improvement 
results 

36-46,
48-51

• Process to deal with incidents 36-46

• Public legal cases regarding corruption 48-51

• Use of independent external assurance of 
anti-corruption programmes 36-46

• Outcomes of integration of the anti-corruption 
principle 48-51

• Other established or emerging best practices -

Taking Action 
in Support of Broader 
UN Goals and Issues

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

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

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

24-29

• Align core business strategy with one or more 
relevant UN goals/issues https://www.cpall.co.th/sustain/goals/

• Develop relevant products and services or design 
business models that contribute to UN goals/issues https://www.cpall.co.th/sustain/goals/

• Adopt and modify operating procedures to 
maximize contribution to UN goals/issues https://www.cpall.co.th/sustain/goals/

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 16: The COP describes strategic social investments and philanthropy

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

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

24-29,
142-154,
198-206

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

24-29,
132-141,
142-154,
198-206

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

132-141,
142-154,
198-206

• 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

142-154,
198-206

• 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

24-29

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

118-131,
158-173

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

https://www.cpall.co.th/sustain/sustainability-
framework/

• 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

24-29,
132-141,
142-154,
188-197,
198-206

• 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

132-141,
142-154,
198-206,

• 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

188-197

• Other established or emerging best practices -
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and Leadership

Criterion 19: The COP describes CEO commitment and leadership 

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

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

2-5

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

-

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

-

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

-

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

https://www.cpall.co.th/en/sustain/economic-
dimension/corporate-governance/

• 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

36-46

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

24-29,
36-46

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

24-29

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

21, 24-29

• 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

24-29,
60-71

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

2-5,
24-29,
60-70

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

24-29,
30-33

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

60-70

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

60-70

• Other established or emerging best practices -
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LR Independent Assurance Statement 
Relating to CP ALL Public Company Limited’s Sustainability Report 
for the calendar year 2019 
 
This Assurance Statement has been prepared for CP ALL Public Company Limited (CP ALL) in accordance with our contract but 
is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LR) was commissioned by CP ALL Public Company Limited (CP ALL) to provide 
independent assurance on its Sustainability Report 201  the report  against the assurance criteria below to a moderate level 
of assurance and at the materiality of the professional udgement of the verifier, using AccountAbility’s AA1000AS (2008)1, 
where the scope was a Type 2 engagement. 

 
Our assurance engagement covered CP ALL’s subsidiaries in Thailand only, and specifically the following requirements: 
• Evaluating CP ALL’s adherence to AA1000 AccountAbility Principles (2008) of Inclusivity, Materiality and Responsiveness. 
• Confirming that the report is in accordance with: 

- GRI Standards (2016) and core option  
- GRI Food Processing sector disclosures 

• Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below: 1 
- Environmental:  

GRI 302-1 Energy consumption within the organi ation, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 Water withdrawal 
(2018 edition), GRI 30 -1 Direct (scope 1) GHG emissions, GRI 30 -2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions, 
GRI 30 -3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions ( pstream transport and distribution and business travel 
only), GRI 30 -4 GHG emissions intensity, GRI 306-2 Waste by type and disposal method. 

- Social:  
GRI 403-  to 10 Work-related in uries and ill health (2018 edition) and FPSS FP6 Percentage of Total Sales 
Volume of Consumer Products, by Product Category, that are Lowered in Saturated Fat, Trans Fats, Sodium 
and Added Sugars. 

Our assurance engagement excluded the data and information of CP ALL’s subsidiaries within Thailand where it has no 
operational control, all operations and activities outside of Thailand and suppliers and any third-parties mentioned in the 
report. 

 
LR’s responsibility is only to CP ALL.  LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. CP 
ALL’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and 
for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  ltimately, the report has been 
approved by, and remains the responsibility of CP ALL. 
 
LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CP ALL has not, in all material 
respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the professional 
udgement of the verifier.  

 
Note: The extent of evidence-gathering for a moderate assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Moderate 
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance 
obtained in a moderate assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable 
assurance engagement been performed. 

LR’s approach 
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were 
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing CP ALL’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured 
correctly. We did this by interviewing CP ALL’s management who engage directly with stakeholder groups as well as 
reviewing documents and associated records. 

 

1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 



 

 

• Reviewing CP ALL’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their report.   We did this by benchmarking reports written by CP ALL and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material issues to 
evaluate whether CP ALL makes informed business decisions that may create opportunities which contribute 
towards sustainable development. 

• Auditing CP ALL’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, including 
those for internal verification.  We also spoke with key people in various departments responsible for compiling the 
data and drafting the report. 

• Visiting CP ALL’s operations as business representative (CP RAM – Chonburi, Siam Makro – Satorn and Distribution 
centre - Bangbuatong) to sample performance data and information for the selected specific standard disclosures to 
confirm its reliability. 
 

Obser ations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CP ALL’s 
stakeholder engagement process.  However, CP ALL should consider arranging dialogue with all of its stakeholders to 
understand every parties’ growing expectations. 

• Materiality: We are not aware of any material issues concerning CP ALL’s sustainability performance that have been 
excluded from the report.  It should be noted that CP ALL has established extensive criteria for determining which 
issue/aspect is material and that these criteria are not biased to the company’s management. 

• Responsiveness: CP ALL has addressed the concerns of stakeholders in relation to GHG and food related safety.  
However, we believe that future reports should; 
- disclose safety statistics for manpower under licence operations 
- discuss how CP ALL establishes governance within business partners and supply chains; for example, full 

compliance with road safety and traffic rules.  
• Reliability: Data management systems are considered to be well defined, but the implementation of these systems 

varies across CP ALL’s operational facilities. CP ALL should consider interim verification to further improve the 
reliability and timeliness of its disclosed data and information. 

 
LR’s standards  competence and independence 
LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 
 
This verification is the only works undertaken by LR for CP ALL and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 

 

                                                                                                                            
 
 
Opart Charuratana Dated: 26 February 2020 
LR Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000410 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees 
or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any 
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a 
contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the 
terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into 
other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020.  A member of the Lloyd’s Register Group. 






