
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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