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ยุทธศาสตร�ด�านความยั่งยืนรู�จักบร�ษัท ซีพ� ออลล� จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

การดําเนินงานด�านความยั่งยืน

HEALTH
(Living Well)

HOME
(Living Together) ว�สัยทัศน�

“เราให�บร�การความสะดวกกับทุกชุมชน”

พันธกิจ
“สร�างความผูกพันกับลูกค�า

ด�วยสินค�าและบร�การท่ีเป��ยมด�วยนวัตกรรม
มุ�งสู�องค�กรคุณภาพและมีความย่ังยืน”

ปรัชญาองค�กร
“เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�า

ด�วยทีมงานท่ีมีความสุข”



2 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากใจ
ประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) ยังคงยึดม่ันในหลักการสร้างประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ภายใต้ปณธิาน 
“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”
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3รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) ยึดม่ันในหลักการสามประโยชน์ที่มุ่งหมายสร้าง
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ภายใต้
ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  
โดยต้ังใจทีจ่ะขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความย่ังยืนให้ครอบคลุม
ทั้งการดูแลสังคม รักษาส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนา
องค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน
จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจ
เป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน อีกทั้งในปีที่ผ่านมาที่สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในสังคมไทย 
และสังคมโลก 

ซพีี ออลล์ ในฐานะผู้ประกอบการธรุกจิค้าปลีก และผู้น�าธรุกิจ
ร้านสะดวกซื้อได้ปรับแผนกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ  
ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา โดยบริษัทให้ความส�าคัญต่อ
การค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการที่ปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนและสร้าง
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขยายผลความ
ส�าเร็จเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้สูงสุด ภายใต้การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
วิกฤตการณ์ที่ท้าทายตลอดปี 2563 ซีพี ออลล์ ยังคงด�าเนิน
งานผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ 15 ข้อ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 
รวมถึงรับผิดชอบและตอบสนองต่อความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อาทิ มาตรการ “รวมพลังคนไทย 
เลิกใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเซเว่น โก กรีน  
(7 Go Green) ที่ได้เริ่มด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2550 เพ่ือ 
ร่วมรณรงค์และปลูกจิตส�านึกให้ลดการใช้ถุงพลาสติก และ
หันมาใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมมากข้ึน พร้อมกันนี้ 
บริษัทยังด�าเนินงานโครงการเพ่ือสังคมโดยการสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรไทย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สามารถสร้างรายได้มากข้ึนผ่านการ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และน�ามาจ�าหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือเป็นการ 
ยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างเศรษฐกจิชุมชน 
ให้ดี และเข้มแข็งย่ิงข้ึน นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโควิด-19 ในปีทีผ่่านมา 
บริษัทได้ด�าเนินโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยส่งมอบครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับโรงพยาบาล
และหน่วยงานที่เป็นศูนย์รองรับผู ้ป่วยโควิด-19 เพ่ือ
สนับสนุนการท�างาน และเป็นก�าลังใจให้กับบุคลากรทาง 
การแพทย์ อีกทั้งได้ส่งมอบอุปกรณ์จ�าเป็นขั้นพื้นฐานให้กับ 
เครอืข่ายผู้พิการทัว่ประเทศ เพ่ือให้สามารถร่วมฝ่าฟันวิกฤต
นี้ไปด้วยกัน

ซพีี ออลล์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงที่ได้รบัการคดัเลือก
ให้เป็น สมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones  
Sustainability Indices) หรือ DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
Food & Staples Retailing ทั้งในกลุ่ม World Index ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 (2018-2020) และ Emerging Markets Index 
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่4 (2017-2020) ในโลกปัจจบุนัทีเ่ต็มไปด้วย
ความท้าทายนี้ บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการ 
ปรับแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องและสามารถ 
ตอบสนองความท้าทายต่าง ๆ ได้ดีย่ิงข้ึน โดยบริษัทก�าลัง
ด�าเนินงานทบทวนและก�าหนดเป้าหมายด้านความย่ังยืน 
ทีมุ่่งให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 อาท ิ“Plastic Champion” 
หรือ การเป็นผู ้น�าในการจัดการปัญหาพลาสติกของ
ประเทศไทย รวมถึงการจัดการของเสีย และการอนุรักษ์
ระบบนิเวศผ่านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป็นต้น

ท้ายที่สุดนี้ แม้ว่าเป้าหมายด้านความย่ังยืนที่ต้ังไว้จะเป็น 
เป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายมาก ผมก็เชื่อมั่นว่า ซีพี ออลล์  
จะสามารถบรรลุเป้าหมายความย่ังยืนได้ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจของเพ่ือนพนักงานทุกคนที่รักองค์กรพร้อมช่วยกัน 
ขับเคล่ือนการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ที่ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งด้วยแรงสนับสนุนจาก 
ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

เรียนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน



4 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ในปี 2563 น้ี บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  
ยังคงมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างย่ังยืนเสมอมา ส่งผลให้บริษัทประสบความ
ส�าเร็จ มีผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนบรรลุ
ความต้ังใจในการเป็นองค์กรท่ีดขีองสงัคม และสร้าง
ความภาคภูมิใจจากการได้รับการยอมรับจาก 
หน่วยงานสากลอย่างหลากหลาย 

สารจากใจ
ประธานกรรมการบริหาร
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5รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ในปี 2563 นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ยังคง
มุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน
เสมอมา ส่งผลให้บริษัทประสบความส�าเร็จ มีผลการ
ด�าเนินงานด้านความย่ังยืนบรรลุความต้ังใจในการเป็น
องค์กรที่ดีของสังคม และสร้างความภาคภูมิใจจากการ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลอย่างหลากหลาย 
เช่น การได้รับคะแนนผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจ�าปี 2563 ในระดับ  
5 ดาว หรือ เกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายช่ือหุ้นย่ังยืน (Thailand 
Sustainability Investment : THSI) ในกลุ่มอตุสาหกรรม
บรกิาร โดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ 
อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจอย่างย่ิงของบริษัท คือ  
การได้รบัเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนคีวามย่ังยืนดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ทั้งในกลุ่ม 
World Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่ม Emerging 
Markets Index ต่อเนือ่งเป็นปีที ่4 รวมถงึได้รบัเลือกเป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกใน FTSE4Good Index 
ในหมวด Food & Drug Retailers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
ตลอดจนได้รบัคะแนนระดับ A- (Leadership Level) ด้านการ
บรหิารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการ
ประเมินโดย CDP (Carbon Disclosure Project) และ 
ได้รับการจัดอันดับ ESG Ratings ระดับ BBB จากการ
ประเมินโดย MSCI (Morgan Stanley Capital  
International) ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา

จากความส�าเร็จในปี 2563 ที่ผ่านมา ท�าให้บริษัทมุ่งมั่น
ที่จะด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ตลอดจนการค�านงึถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มในทกุมิติ 
ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านความย่ังยืน ปี 2563-2573  

ที่ได้ผนวกแนวทางด้านความย่ังยืนสากล ประเด็นส�าคญั
ระดับโลกและท้องถิน่เข้ามาผสมผสานอย่างลงตัว ตลอดจน
ยึดม่ันการด�าเนนิงานตามหลักการช้ีแนะด้านสิทธมินษุยชน
กับธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding  
Principles on Business and Human Rights) ในการคุม้ครอง 
เคารพ และการเยียวยาผู้ทรงสิทธิ และมุ่งมั่นด�าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายด้านความ
ย่ังยืนขององค์กร เกือ้หนนุการประกอบธรุกจิในระยะยาว 
นอกจากนีเ้รายังคงส่ือสารความคาดหวัง สร้างความร่วมมือ 
และส่งเสริมพัฒนาความย่ังยืนกับคู ่ค้าและพันธมิตร 
ทางธรุกจิตลอดห่วงโซ่อปุทานมาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจตอบสนองต่อความคาดหวังของบริษัทและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน และ
มุ่งหวังให้เรากลายเป็นองค์กรทีก้่าวเป็นผู้น�าและแบบอย่าง
ด้านความย่ังยืน 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับความ
ส�าเร็จของเรา และเราพร้อมจะทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน รับผิดชอบ
ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร 
ต่อไป

เรียนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)



สร�างโอกาส
ในว�กฤต

ซีพ� ออลล� พร�อมอยู�เคียงข�างคนไทยในยามว�กฤต
ดูแลรอยยิ�มและความปลอดภัยของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

คิดต�าง สร�างโอกาส และแบ�งป�น เราจะผ�านว�กฤตนี้ไปด�วยกัน
โดยไม�ทิ�งใครไว�ข�างหลัง 



สร�างโอกาส
ในว�กฤต

ซีพ� ออลล� พร�อมอยู�เคียงข�างคนไทยในยามว�กฤต
ดูแลรอยยิ�มและความปลอดภัยของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

คิดต�าง สร�างโอกาส และแบ�งป�น เราจะผ�านว�กฤตนี้ไปด�วยกัน
โดยไม�ทิ�งใครไว�ข�างหลัง 



สร�างชีว�ต
ว�ถีใหม

ซีพ� ออลล� ยิ�มรับ ปรับตัวกับชีว�ตว�ถีใหม� (New Normal) 
ออกแบบการให�บร�การทั้งร�านเซเว�นอีเลฟเว�น 7 Delivery และ ALL Online 

โดยยึดลูกค�าเป�นศูนย�กลาง พนักงานคือหัวใจสําคัญ
สร�างสังคมที่ทุกคนรู�สึกมั่นใจ ปลอดภัย 

เกิดความสะดวกในการจับจ�ายทุกที่ ทุกเวลา สะดวกครบ จบที่เดียว



สร�างชีว�ต
ว�ถีใหม

ซีพ� ออลล� ยิ�มรับ ปรับตัวกับชีว�ตว�ถีใหม� (New Normal) 
ออกแบบการให�บร�การทั้งร�านเซเว�นอีเลฟเว�น 7 Delivery และ ALL Online 

โดยยึดลูกค�าเป�นศูนย�กลาง พนักงานคือหัวใจสําคัญ
สร�างสังคมที่ทุกคนรู�สึกมั่นใจ ปลอดภัย 

เกิดความสะดวกในการจับจ�ายทุกที่ ทุกเวลา สะดวกครบ จบที่เดียว



สร�างวงล�อ
การแบงปนที่ไมรูจบ

ซีพ� ออลล� ร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ควบคู�ไปกับการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
ทุกโครงการถูกร�เร��มและเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติ 

วงล�อของการแบ�งป�นหมุนไม�รู�จบ เพ�่อความยั่งยืนที่สมดุล
ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 



สร�างวงล�อ
การแบงปนที่ไมรูจบ

ซีพ� ออลล� ร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ควบคู�ไปกับการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
ทุกโครงการถูกร�เร��มและเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติ 

วงล�อของการแบ�งป�นหมุนไม�รู�จบ เพ�่อความยั่งยืนที่สมดุล
ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 



รายได�รวม
546,590  ล�านบาท

ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น
12,432 สาขา ทั่วประเทศ

กําไรสุทธิ
16,102  ล�านบาท

พนักงานทั้งหมด 
102,227 ราย

ลูกค�าเข�าร�านเซเว�นอีเลฟเว�น
เฉลี่ยวันละ
11.02  ล�านราย

ร�านในเขตกรุงเทพฯ 
และปร�มณฑล 5,431 สาขา

ร�านในต�างจังหวัด 7,001 สาขา

ถักทอห่วงโซ่คุณค่า
ปรารถนาทุกกลุ่มมีความสุข

12 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ธุรกิจค้ำปลีกที่มีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่สะดวกสบำยให้แก่ลูกค้ำในทุกชุมชน 
โดยเป็นร้ำนค้ำสะดวกซือ้ ภำยใต้แบรนด์ “เซเว่นอเีลฟเว่น” ทีใ่ห้บริกำรในประเทศไทยมำกว่ำ 33 ปี ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรทีห่ลำกหลำย 
เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับลูกค้ำในกำรเข้ำถึงสินค้ำและบริกำร ด้วยพนักงำนทั้งหมด 102,227 รำย นอกจำกน้ี บริษัทยังเป็น 
เส้นทำงเช่ือมต่อห่วงโซ่อปุทำนตลอดทัง้สำยผ่ำนกำรด�ำเนินธรุกิจของบริษทั อำท ิกำรสร้ำงอำชีพให้กับเกษตรกร กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรขำย 
ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อย ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และกลุ่มเปรำะบำง พร้อมทั้งกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำอีกด้วย 
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13รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

1. จัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค�า และบร�การ รวมถึง Supply Use ที่เกี่ยวข�องกับการขาย 
 จากคู�ค�าที่หลากหลาย คํานึงถึงคุณภาพและการดําเนินการด�านความยั่งยืนของคู�ค�า
2. การประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินค�า (QA) และบร�การ
3. การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ สินค�าและบร�การด�าน ESG
4. การส�งเสร�ม และพัฒนาศักยภาพของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
 รวมถึงผู�ประกอบการรายย�อย และเกษตรกรในห�วงโซ�อุปทาน

การจัดหาวัตถุดิบ
สรรหาสินค�า และบร�การ

12 การผลิต พัฒนาสินค�า

1. การผลิต พัฒนาสินค�าที่มีคุณภาพและตอบสนอง 
 ความต�องการของลูกค�า สังคม เช�น สินค�าเพ�่อสุขภาพ
 สินค�าเพ�่อความต�องการเฉพาะกลุ�มต�าง ๆ ควบคู�ไปกับ 
 การดําเนินการด�านสังคม สิ�งแวดล�อม

3 การจัดส�งและกระจายสินค�า

การรับผ�ดชอบต�อลูกค�า
และบร�การหลังการขาย

1. การรับและจัดการข�อร�องเร�ยน ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะของลูกค�า โดยคํานึงถึงความเป�นไปได�
 และรักษาสมดุลของความคาดหวังจากส�วนต�าง ๆ
2. การบร�หารความสัมพันธ�เพ�่อสร�างประสบการณ�ให�กับลูกค�า
3. การบร�หารและรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า
4. การวดั ว�เคราะห� ความต�องการของลูกค�าและตลาด เพ�อ่ให�เกิดการพฒันาสินค�า 
 บร�การและธรุกิจใหม�อย�างต�อเน่ือง

ห�วงโซ�คุณค�าของ ซีพ� ออลล�

5

1. การรับ การเก็บรักษา เตร�ยมการจัดส�ง 
 และกระจายสินค�า ให�คงคุณภาพ 
 ความสดใหม�
2. การบร�หารงานขนส�งให�มีผลกระทบ
 ต�อประชาชนในพ�้นที่ให�น�อยที่สุด
3. การบร�หารและขยายเคร�อข�าย
 การกระจายสินค�าและการขนส�งแบบ O2O

1

2

3

4

5

ผู�ถือหุ�น นักลงทุน
และนักว�เคราะห�

ผู�นําทาง
ความคิด สื่อมวลชน

และบล็อกเกอร�

คู�ค�า ผู�จัดหา
และผู�รับเหมา ลูกค�าภาครัฐ พันธมิตร

ทางธุรกิจพนักงาน

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตลอดห�วงโซ�คุณค�า

1. การจัดจําหน�ายที่ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น 
 และพ�้นที่หน�าร�านสําหรับสินค�าจากชุมชน 
 และกลุ�มผู�ด�อยโอกาส
2. การจัดจําหน�ายสินค�าแบบออนไลน�
3. การส�งเสร�มการขายอย�างรับผิดชอบ
4. การประกันคุณภาพของสินค�า และมาตรฐาน
 การทํางานของร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

การตลาดและการจดัจาํหน�าย
สินค�าและบร�การ

4

ชุมชน

องค�กร
พัฒนาเอกชน
องค�กรภาค
ประชาสังคม

เจ�าหนี้



14 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

1.	บริการร้านสะดวกซื้อ

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ร้ำนสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้ำสดใหม่ที่หลำกหลำย อำหำรพร้อมรับประทำน 
เคร่ืองด่ืมมำกมำย ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่นทัว่ประเทศรวม 12,432 สำขำ 
แบ่งเป็นร้ำนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5,431 สำขำ (ร้อยละ 44) เป็นร้ำน 
ในต่ำงจงัหวัด 7,001 สำขำ (ร้อยละ 56) โดยมีสัดส่วนร้ำนสำขำทัง้ 3 ประเภท คอืร้ำน 
สำขำบริษทั ร้ำนสำขำประเภทร่วมลงทนุ (Store Business Partner) และร้ำนสำขำ 
ที่ได้รับสิทธิช่วงอำณำเขต (Sub Area) คิดเป็นสัดส่วน 46:48:7 ปัจจุบันมีลูกค้ำเข้ำ
ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นเฉลี่ยวันละ 11.02 ล้ำนรำย 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.7eleven.co.th

ภำยใต้บริกำรร้ำนสะดวกซื้อ ยังมีผลิตภณัฑ์และบริกำรที่เกี่ยวข้องอีกมำกมำย อำทิ 

คัดสรร 
เปิดประตูสู่มุมอร่อย สัมผัสกล่ินหอมอบอวลของเบเกอร่ีอบสดที่ท�ำสดใหม่ทุกวัน 
ในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมเติมควำมสดชื่นกับกำแฟสดที่พิถีพิถันและใส่ใจในกำร 
ให้บริกำรจำกบำริสต้ำมืออำชีพ นอกจำกน้ียังอิม่อร่อยได้กบัพิซซ่ำทีท่�ำสด อบร้อนจำก
เตำทกุช้ิน ด้วยกำรคดัสรรส่ิงดี ๆ  จำกวัตถดิุบคณุภำพมำสรรสร้ำงควำมอร่อยให้กบั 
ลูกค้ำได้สัมผัสควำมอร่อย สดใหม่ ตอบโจทย์ไลฟส์ไตล์คนรุ่นใหม่ทีม่องหำควำมคุม้ค่ำ 
ให้กับตัวเอง มีสำขำทั่วประเทศรวม 1,488 สำขำ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/Kudsan Bakery & Coffee

เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู 
เบเกอร่ีคำเฟ่ระดับพรีเมียม ที่โดดเด่นด้ำนเบเกอร่ีอบสดและอำหำร คิดค้นและ
สร้ำงสรรค์เมนูอันมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวโดยปำติซิเย่ (Patisserie) มืออำชีพ รวมถึง 
กำแฟสดระดับพรีเมียมจำกอิตำลี ด้วยควำมใส่ใจในบริกำร และส่งต่อควำมสุข 
ที่แท้จริงให้กับลูกค้ำจำกสินค้ำที่มีคุณภำพ และควำมอร่อย ผ่ำนบรรยำกำศร้ำน
สไตล์ยุโรปร่วมสมัย (Contemporary European) ให้ควำมรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง  
ด่ังคอนเซป็ต์ทีว่่ำ “Happiness Bring Us Together” มีสำขำทัว่ประเทศรวม 48 สำขำ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.bellinee.co.th และ www.facebook.com/bellinee

ออลล์ คาเฟ่
ให้บริกำรเครื่องดื่ม กำแฟสดพร้อมเสิร์ฟ 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.7eleven.co.th

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส 
เป็นร้ำนยำเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ชุมชน จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำ อำหำรเสริม 
เวชส�ำอำง อุปกรณ์กำรเเพทย์ และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้ 
ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.exta.co.th และ www.facebook.com/extaplus

ปัจจุบันโครงสร้ำงธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจค้ำส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ซึ่งประกอบไปด้วย 8 หน่วยธุรกิจย่อย ดังนี้
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15รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด 
ให้บริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพด้วยนวัตกรรมดิจทิลั และให้ค�ำปรึกษำโดยผู้เช่ียวชำญ
ทำงกำรแพทย์

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด 
ตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำและอปุกรณ์แบบครอบคลุมครบครันส�ำหรับธรุกจิค้ำปลีกและ 
ร้ำนสะดวกซือ้แบบครบวงจร เต็มเป่ียมด้วยศกัยภำพสูงสุดในทกุด้ำนทีจ่ะตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ไม่ว่ำจะในด้ำนคุณภำพของสินค้ำที่สำมำรถส่งตรงถงึลกูค้ำ
ได้ทนัท ี ด้ำนบริกำรหลังกำรขำยทีเ่ป็นเลิศ พร้อมช่ำงเทคนิคทีมี่ทกัษะทีห่ลำกหลำย  
(Multiskills) พร้อมให้บริกำรตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpretailink.co.th

กาแฟมวลชน 
ด�ำเนินธุรกิจร้ำนกำแฟภำยใต้แนวคิด กำแฟสร้ำงอำชีพเพื่อสังคมและชุมชน ที่ร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพต้ังแต่ต้นปี 2553 โดยมีโครงกำรอบรมกำแฟสร้ำงอำชีพ 
เพ่ือสังคมและชุมชนอย่ำงต่อเน่ืองมำถงึปัจจบุนั พร้อมมีโครงกำรเพ่ือตอบแทนสังคม 
อำทิ โครงกำรสนับสนุนส่งมอบสำธำรณประโยชน์ ด้วยกำรหักรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยเครื่องดื่ม 1 บำท 1 แก้ว บริจำคให้กับวัดพระบำทน�้ำพุ วัดสวนแก้ว มูลนิธ ิ
สุธำสิณีน้อยอนิทร์เพ่ือเด็กและเยำวชน มูลนิธริำมำธบิดีฯ รวมถงึสนับสนุนเกษตรกรไทย 
ให้มีรำยได้ที่ม่ันคงอย่ำงต่อเน่ือง ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ควบคู่ไปกับกำรขยำยสำขำร้ำนกำแฟมวลชนครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด 
ให้บริกำร ส่ัง จ่ำย รับ สินค้ำและบริกำร ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยด้วยรูปแบบ  
O2O สนุกและสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่ 
ทุกที่ ทุกเวลำ
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16 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.	บริการด้านค้าส่ง

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ประกอบธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง 
ภำยใต้ช่ือ “แม็คโคร” โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็ก กลุ่มลูกค้ำหลักของบริษทัฯ ได้แก่ ผู้ประกอบธรุกจิค้ำปลีก ผู้ประกอบกำร 
ร้ำนอำหำร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบอำชีพอิสระ 
และผู้ประกอบธรุกจิอืน่ ๆ  ณ ส้ินปี 2563 แม็คโครมีศนูย์จ�ำหน่ำยสินค้ำในประเทศไทย
รวม 137 สำขำ ในรำชอำณำจักรกัมพูชำ 2 สำขำ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 1 สำขำ 
สำธำรณรัฐอนิเดีย ภำยใต้ช่ือ LOTS Wholesale Solution รวม 3 สำขำ และสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำ 1 สำขำ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษัทสยำมแม็คโครฯ ยังประกอบ
ธุรกิจน�ำเข้ำ ส่งออก และจ�ำหน่ำยสินค้ำอำหำรแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริกำร 
จดัส่งทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยมีส�ำนักงำนต้ังอยู่ในประเทศไทย สำธำรณรัฐสิงคโปร์  
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจนี รำชอำณำจกัรกมัพูชำ สำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำร 
ห่วงโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิภำพ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.siammakro.co.th

3.	บริการด้านการเงิน

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด 
ให้บริกำรตัวแทนรับช�ำระค่ำสินค้ำ บริกำร ตัวแทนธนำคำรให้บริกำรรับฝำก ถอน  
โอนเงิน ยืนยันตัวตนเพ่ือเปิดบัญชีใหม่ และเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตและประกัน
วินำศภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.counterservice.co.th

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด 
ให้บริกำรบัตรเงินสดดิจิทัลและเทคโนโลยีสมำร์ทชิพ เพ่ือใช้ในกำรช�ำระเงิน 
สมัยใหม่ เหมือนกระเป๋ำเงินที่คุณสำมำรถพกพำไปได้ทุกที่
รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaismartcard.co.th
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17รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

4.	บริการผลิตและจ�าหน่าย	เบเกอรี่	อาหารพร้อมรับประทาน	อาหารแช่แข็ง

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด 
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยอำหำรพร้อมรับประทำนและเบเกอร่ี ด�ำเนินธุรกิจเคียงข้ำง
สังคมอย่ำงเกื้อกูลในกำรร่วมส่งมอบควำมเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ขับเคล่ือนพัฒนำ
ศกัยภำพยกระดับขีดควำมสำมำรถควำมเป็นผู้น�ำ FOOD PROVIDER มำตรฐำนโลก  
โดยมีสินค้ำและบริกำรในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด อำทิ แบรนด์เจดดรำก้อน 
แบรนด์เลอแปง แบรนด์เดล่ีไทย แบรนด์เดลิกำเซีย แบรนด์ซีพีแรม แคทเทอร่ิง  
และแบรนด์ฟู้ดดี้ดี เป็นต้น ด้วยผลิตภัณฑ์กว่ำ 900 รำยกำร (SKUs) จ�ำหน่ำยผ่ำน
ช่องทำงร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่น ซเูปอร์มำร์เกต็ ร้ำนอำหำร และร้ำนค้ำช้ันน�ำทัว่ประเทศ 
กว่ำ 20,000 แห่ง รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpram.co.th

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด
เป็นบริษทัวิจยัและพัฒนำ และรับวิเครำะห์ ทดสอบทำงด้ำนอำหำร ต้ังอยู่ในโครงกำร
เมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) อุทยำนวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย  
ได้ด�ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนวิจยัและพัฒนำ ให้บริกำรเป็นทีป่รึกษำ และวิเครำะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มธรุกจิและบริษทัอืน่ ๆ  ทัง้ในและต่ำงประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูย์กลำง
ในกำรประสำนงำนร่วมมือด้ำนวิจยัพัฒนำกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทัง้ภำครัฐและเอกชน

5.	บริการด้านการศึกษา

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด
เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจลงทุนด้ำนกำรศึกษำ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 สถำบันกำรศึกษำ ได้แก่

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
เป็นสถำนศกึษำประเภทอำชีวศกึษำ ระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 
สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีกและสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลัง ระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) สำขำวิชำกำรจดักำรธรุกจิค้ำปลีก โดยมีกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
รูปแบบทวิภำคี เรียนทฤษฎีในสถำนศึกษำ เรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร 
ตำมปรัชญำกำรศึกษำ “สร้ำงควำมแกร่ง สู่คนเก่ง” ด้วยกำรผลิตนักเรียนนักศึกษำ
ที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดอำชีพทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyapiwat.ac.th
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) 
สถำบันอุดมศึกษำเพียงหน่ึงเดียวที่เน้นเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรท�ำงำนให้แก่
นักศกึษำอย่ำงจริงจงัและครบถ้วน เพ่ือสร้ำงบณัฑิตทีมี่คณุภำพทัง้ในเชิงวิชำกำรและ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง โดยเน้นรูปแบบกำรเรียนทฤษฎีควบคู่กับกำรฝึกปฏิบัติ 
หรือฝึกงำนทีต่รงกบัสำขำวิชำทีเ่รียน (Work-based Education) ด้วย 4 องค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1. กำรสอนโดยมืออำชีพ 2. กำรเรียนรู้โดยกำรลงมือปฏิบัติงำนจริง 
3. กำรศึกษำงำนวิจัยจำกปัญหำวิจัยจริง 4. มหำวิทยำลัยแห่งกำรสร้ำงเครือข่ำย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.pim.ac.th

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) 
โรงเรียนมัธยมศกึษำเอกชน ก่อต้ังข้ึนเพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบแก้ไขปัญหำกำรศกึษำ
ของประเทศ เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ 
นอกจำกน้ียังเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นเร่ืองกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้  
ท�ำให้ได้รับรำงวัล “Apple Distinguished School (ADS)” แห่งแรกของโรงเรียน
มัธยมในประเทศไทย 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.satit.pim.ac.th

บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด 
ให้บริกำรด้ำนกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำบุคลำกร และสัมมนำแบบครบวงจร  
โดยมีควำมเช่ียวชำญด้ำนธุรกิจค้ำปลีก มุ่งเน้นกำรให้บริกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกร ด้วยกำรออกแบบและพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกับควำมต้องกำร
ที่หลำกหลำยของลูกค้ำ ด้วยบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์จริงทั้งภำคทฤษฎี และภำค
ปฏิบัติในธุรกิจค้ำปลีก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyatara.co.th

6.	บริการด้านสารสนเทศ

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรให้บริกำรค�ำแนะน�ำ และกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภำพ 
รวมถึงบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด 
(มหำชน) และกลุ่มธุรกิจต่ำง ๆ ในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gosoft.co.th

7.	บริการด้านสื่อการตลาด

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด 
ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย กำรสร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดี มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็นศูนย์รวมกำรบริกำรส่ือสำรระดับมืออำชีพแบบ  
One Stop Service นอกจำกน้ันยังครอบคลุมถงึกำรจดัอเีวนต์และกจิกรรมทำงกำรตลำด 
เพื่อให้ลูกค้ำบรรลุถึงเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
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19รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

8.	บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ให้บริกำรด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำทัง้กำรจดักำรคลังสินค้ำและโลจสิติกส์แบบครบวงจร 
(Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL) ด้วยกำรออกแบบคลังสินค้ำ 
ทีไ่ด้มำตรฐำนพร้อมระบบบริหำรกำรจดัเกบ็สินค้ำ Warehouse Management System 
(WMS) เพ่ือกำรจัดเก็บ รวบรวมและกระจำยสินค้ำ (Cross Dock) ในที่เดียว  
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทีจ่ะช่วยดูแลสินค้ำได้อย่ำงปลอดภัยและเป็นระบบ ไม่ว่ำจะเป็นระบบ
จัดกำรกับวันหมดอำยุ วันที่ผลิตของสินค้ำ กำรคัดแยกสินค้ำเข้ำคลัง กำรแยกตำม
โรงงำนผู้ผลิต และอื่น ๆ จึงเหมำะส�ำหรับบริษัทและผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรส่งต่อ
สินค้ำให้ถงึทีห่มำยอย่ำงรวดเร็ว พร้อมมอบควำมม่ันใจในบริกำรทีส่ำมำรถตอบสนอง
ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำได้
รายละเอียดเพิ่มเติม www.allnowgroup.com

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ�ากัด 
ให้บริกำรโลจสิติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider - 3PL) 
ด้วยรถขนส่งทุกขนำดและทุกประเภท โดยให้บริกำรขนส่งสินค้ำ บริกำรขนส่งผ่ำน 
ท่ำบริกำรขนส่งข้ำมแดน และบริกำรขนส่งพัสดุขนำดเล็กผ่ำนร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น  
โดยลูกค้ำสำมำรถส่งและรับพัสดุได้ที่ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ช่ัวโมง ปัจจุบัน
ประกอบไปด้วย 2 บริกำร ได้แก่ SPEED-D และ Rider (7Delivery)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.allnowgroup.com

ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานของบริษัท ได้จากรายงาน
ประจ�าปี 2563 ของบริษัท

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ขนาดขององค์กร

 งบการเงิน 

ช่องทาง
การติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

ส�านักส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 โทรศัพท์ : 0 2071 9764 0 2071 9771 0 2071 2913 โทรสาร : 0 2679 0580 
 อีเมล : SDstrategyoffice@cpall.co.th
 เว็บไซต์ : www.cpall.co.th
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กอตั้งบร�ษัท 
ซี พ� คอนว�เนียนสโตร จํากัด 
ภายใตเคร�่องหมายการคา 
“7-Eleven”

เปลี่ยนชื่อเปน บร�ษัท ซี.พ�.
เซเวนอีเลฟเวน จํากัด และ
เปดรานสาขาแรกที่ซอยพัฒนพงษ

ประกาศนโยบาย 
“มุงสูองคกรคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร” และวางรากฐาน
องคกรคุณภาพ

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายวาดวย 
บร�ษัท มหาชน จํากัด

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

จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ใชชื่อยอหลักทรัพย
ในระบบซื้อขาย “CP7-11”

ประกาศนโยบาย
“มุงสูการพัฒนาองคกร
สูความเปนเลิศ”

แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืนองคกร

มุงนําพาองคกรกาวสูความเปน
ผูนําธุรกิจคาปลีกที่ใสใจสิ�งแวดลอม
อยางเปนรูปธรรม และคํานึงถึง
การใชพลังงานอยางคุมคา
ภายใตยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
สิ�งแวดลอม “7 GO Green”

เขารวมประเมิน และไดรางวัล
บร�หารสูความเปนเลิศ (TQC)

ประกาศนโยบาย 
“มุงสูองคกรแหงนวัตกรรม”

2531 2532 2541 2542 2545 2546

25472550255225542557 2556

2558 2559 2560

25612562

2563

เขาซื้อกิจการบร�ษัท 
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินการจัดจําหนายสินคา
ระบบสมาชิกแบบชําระเง�นสด
และบร�การตนเอง

• ประกาศนโยบายและเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน และนโยบายยอยที่เกี่ยวของ

• เขารวมประเมินและไดรับคัดเลือกเปนสมาชิก
ดาวโจนส Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) กลุมตลาดเกิดใหม

 หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจคาปลีกอาหาร
 และสินคาอุปโภคบร�โภค 

•  ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส (DJSI) ระดับโลก รวมถึงเปนสมาชิก
กลุมตลาดเกิดใหม  ตอเนื่องเปนปที่ 2 
ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหาร
และสินคาอุปโภคบร�โภค

•  ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกในดัชนี FTSE4GOOD 
จัดโดย FTSE Russell

•  ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีหุนยั่งยืน THSI 

•  อยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย ESG100 

• ไดรับคัดเลือกเปนผูนําอุตสาหกรรมระดับโลก 
รวมถึงเปนสมาชิกดาวโจนส (DJSI) ตอเนื่อง
เปนปที่ 3 ทั้งในระดับโลก ตอเนื่องเปนปที่ 2 
และกลุมตลาดเกิดใหม ตอเนื่องเปนปที่ 3 
ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหาร
และสินคาอุปโภคบร�โภค

• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนี FTSE4GOOD  
จัดโดย FTSE Russell

• ไดรับการจัดอันดับระดับ B หร�อเทียบเทา 
Leadership Level  ในการเปดเผยขอมูล
คารบอน (Carbon Disclsed Project : CDP)  

• ไดรับการรับรองเปนสมาชิกจาก
 คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุกจร�ต

• มีการตรวจสอบการดําเนินงานดาน
 สิทธิมนุษยชน ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 

• เขารวมเปนสมาชิก The United Nation 
Global Impact : UNGC

• จัดตั้งหนวยงานพัฒนาความยั่งยืน 
 และเร�่มจัดทํารายงานดานความยั่งยืน
 ตามกรอบการรายงานสากล (GRI)

•  เขารวมประเมินและไดรับรางวัลบร�หาร
 สูความเปนเลิศ (TQC)

•  จัดตั้ง บร�ษัท ศึกษาภิวัฒน จํากัด 
 มอบโอกาสในการศึกษาเร�ยนรู

แกเยาวชนในสังคม

•  แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
 ความยั่งยืน กลุมธุรกิจการตลาด
 และการจัดจําหนาย

• แตงตั้งคณะกรรมการ 
 และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

•  รวมขับเคลื่อนองคกรธุรกิจไปสูการพัฒนา
 อยางยั่งยืน “สมาคมเคร�อขายโกลบอลคอมแพ็ก

แหงประเทศไทย (GCNT)”

•  สื่อสารจร�ยธรรมและแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
สูความยั่งยืนใหกับคูคา

•  จัดอบรมใหความรูกับคูคาเร�่องการบร�หาร
หวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

• ไดรับการจัดอันดับที่ BBB (ชวงระดับ “AAA” 
to “CCC”) ในการประเมินความยั่งยืนจาก 
MSCI ESG Research 

• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีหุนยั่งยืน THSI 
 ตอเนื่องเปนปที่ 2

• ไดรับรางวัล SET Award ประเภทรางวัล 
Hightly Commended 

• อยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย ESG100 
 ตอเนื่องเปนปที่ 2

• ลงนามบันทึกขอตกลง “โครงการพัฒนาเมือง
คารบอนตํ่า (Low Carbon City)” กับ UNDP

• ไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชกิดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส (DJSI) ตอเนือ่งเปนปที ่4 
ท้ังในระดับโลก ตอเนือ่งเปนปท่ี 3 และกลุมตลาดเกิดใหม ตอเนือ่งเปนปที ่4 
ในหมวดอตุสาหกรรมธุรกิจคาปลกีอาหารและสนิคาอปุโภคบร�โภค  

• เปนสมาชกิดัชนี FTSE4GOOD กลุม Food & Drug Retailers  ตอเน่ืองเปนปที ่3    
 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 ของบร�ษัทชัน้นําท่ัวโลก 

• ไดรบัการจดัอนัดับระดับ A- หร�อเทยีบเทา Leadership Level  ในการเปดเผยขอมูล
คารบอน (Carbon Disclosed Project : CDP)  ซ่ึงเปนระดบัท่ีดขี�น้เม่ือเทยีบกับ
ปทีผ่านมา

• ไดรบัการจดัอนัดับท่ี BBB (ชวงระดับ “AAA” to “CCC”) ในการประเมินความย่ังยืน
จาก MSCI ESG Research ซ่ึงเปนระดับทีด่ขี�น้เมือ่เทียบกับปทีผ่านมา

• เปนสมาชกิดัชนีหุนย่ังยืน THSI ตอเน่ืองเปนปท่ี 3

• อยูใน Universe ของกลุมหลกัทรัพย ESG100 ตอเนือ่งเปนปที ่3

• ทบทวนกรอบ เปาหมาย  กลยุทธ และแผนดาํเนินการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2564-2573

• จัดตัง้คณะกรรมการพฒันาความสามารถทางธุรกิจและความสมัพันธกบั MSMEs             
อยางย่ังยืน

• จัดตัง้หนวยงานบร�หารกาซเร�อนกระจก  เพ�อ่เปนศนูยรวมในการทําบัญชี ประเมิน
ความเสีย่ง ว�เคราะห คาดการณแนวโนม  กําหนดกลยุทธ และมาตรการ
ลดกาซเร�อนกระจกของ ซีพ� ออลล  ใหมีการจัดการอยางเปนระบบ

• ไดรับการรับรองตออายุสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจร�ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption: CAC) เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

ตลอดระยะเวลา 33 ปี ท่ี บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“บรษิทั”) มุง่ม่ันพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน สังคม แต่ละย่างก้าวของความส�าเร็จ บริษัทค�านึงถึงการ
พฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการพฒันาอย่างยัง่ยืน	เคล็ดลับท่ีส�าคญัคอื	จติใจท่ีมุง่ม่ัน	การลงมอืท�า
อย่างต่อเนื่อง	และเพื่อนร่วมอุดมการณ์	เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ	ประชาชน	และบริษัท	สามารถ
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เส้นทาง 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

20 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



การสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2563 

PEOPLE	:	การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน	

60,870 ราย 
เกษตรกร วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย  
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

2,944 ราย 
กลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และคุณภาพชีวิต

865 ล้านบาท 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(จากโครงการกล้วยหอมทอง)

149,754 ราย 
สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย  
และดื่มน�้าที่สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ 
และเพียงพอ

1,164 ราย 
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

57,969 ราย 
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริม
การเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น

39,690 ทุน 
สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา 

1,412 ล้านบาท  
มูลค่าการสนับสนุนทุนการศึกษา

ร้อยละ 55.8 
ผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด

ร้อยละ 42.9 
ผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด

20.47 : 17.35
ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
ของพนักงานหญิงและพนักงานชาย

PROSPERITY	:	การสร้างความเจริญก้าวหน้า

104,167 กิกะจูล 
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน

ร้อยละ 1.11
เทียบจากการใช้พลังงานทั้งหมด

191,480 ราย 
การจ้างงานของกลุ่มซีพี ออลล์ 

2,350 ราย 
การจ้างงาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง

4,786 ล้านบาท 
มูลค่านวัตกรรม

1,308
ผลงานนวัตกรรม

84 ล้านบาท 
มูลค่าการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง

2,481 ราย
กลุ่มเปราะบาง หน่วยงานราชการ  
และชุมชน ได้รับการฝึกอบรมฝึกซ้อม 
ดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก
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PLANET	:	การอนุรักษ์โลก

17.46 ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท 
ปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ต่อหน่วยรายได้

9.54 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด

11,289 ตัน 
ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

3,515 ตัน 
ลดปริมาณการสร้างขยะ โดยการน�า 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ�้า 
(Recycle & Circular Economy)

1,648 ตัน
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

61 : 39
สัดส่วนของเสียที่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณ
ของเสียที่ถูกก�าจัด

2.17 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อล้านบาท ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยรายได้

12,269 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลด 
ได้จากการใช้พลังงานทดแทน

5 ผลิตภัณฑ์ 
ขึ้นทะเบียนรับรองฉลากสินค้าคาร์บอน  
(Carbon Footprint Product Label) 

2 ผลิตภัณฑ์ 
ขึ้นทะเขียนฉลากลดการปล่อยคาร์บอน 
(Carbon Footprint Reduction Label) 

200,000 ตัว 
ปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลเพิ่มความหลากหลาย

15,706 ต้น 
ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศ

PEACE	:	การสร้างสันติภาพ

• ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายไทย และ
กฎหมายต่างประเทศที่บริษัทด�าเนินกิจการ 
รวมถงึหลกัการชีแ้นะว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
(UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights หรือ UNGP)

• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 
CAC (Collective Action Coalition 
Against Corruption) 

• ร่วมสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี 
เครือข่าย CAC 

PARTNERSHIP	:	การยกระดับความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อความร่วมมือ

ร่วมกับองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย 
(UNDP Thailand) ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลง “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า 
(Low Carbon City)”

22 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ความก้าวหน้าการด�าเนินงานสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2563 
บริษัทมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืน และแผนยุทธศำสตร์ ปี 2559-2563  
ที่ก�ำหนดไว้ โดยสรุปควำมคืบหน้ำของกำรด�ำเนินกำรได้ดังนี้ เกินกว่ำค่ำเป้ำหมำย 5 เป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย 7 เป้ำหมำย 
และไม่บรรลุเป้ำหมำย 3 เป้ำหมำย 

Heart 
Living Right

Health
Living Well

Home
Living Together

1. การก�ากับดูแล
กิจการ
ทุกกลุ่มธุรกิจเปิดเผย
ผลการด�าเนินงานผ่าน
รายงานความยั่งยืน

 เป้าหมาย

ร้อยละ 100
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 100

6. คุณค่าทางสังคม 
 ส่งเสรมิอาชพีและ
คณุภาพชวีติเกษตรกร 
ผู้ประกอบการรายย่อย  
และกลุ่มเปราะบาง

 เป้าหมาย

10,000 ราย

  ผลการด�าเนินงาน

150,556 ราย

11. การจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วย
รายได้ลดลง  
เทียบปีฐาน 2558

 เป้าหมาย

ร้อยละ 10
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 10.59

2. สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้าน
แรงงาน
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน 
ตามมาตรฐาน  
UNGPBHR  
ครบทุกหน่วยธุรกิจหลกั

 เป้าหมาย

ร้อยละ 100
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 100

7. สุขภาพ 
และสุขภาวะที่ดี
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น 
สุขโภชนาการสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

 เป้าหมาย

ร้อยละ 10
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 19.6

12. การดูแลรักษา
ทรัพยากรน�้า 
ปริมาณน�้าน�ามาใช้ 
ต่อหน่วยรายได้ลดลง 
เทียบปีฐาน 2558

 เป้าหมาย

ร้อยละ 10
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 1.02

3. การพัฒนา
ผู้น�าและทรัพยากร
บุคคล
ผู้น�าและพนักงาน 
ผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจ
ด้านความยั่งยืน 

 เป้าหมาย

ร้อยละ 100
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 100

8. การศึกษา
สนับสนุนการเข้าถึง 
การศึกษาและ 
การพัฒนาทักษะ 
ที่จ�าเป็น

 เป้าหมาย

100,000 ราย

 ผลการด�าเนินงาน

375,970 ราย

13. การปกป้อง 
ระบบนิเวศและ 
ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ 
การประเมินการจดัหา
จากแหล่งที่รับผิดชอบ

 เป้าหมาย

ร้อยละ 100
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 100

4. ความผูกพันกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มธุรกิจ 
มีกระบวนการสร้าง
ความผูกพันกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 เป้าหมาย

ร้อยละ 100
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 100

9. การบริหาร
จัดการนวัตกรรม 

มูลค่านวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และกระบวนการ เพิม่ข้ึน
เทียบปีฐาน 2559

 เป้าหมาย

ร้อยละ 150
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 160

14. การจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานอย่าง 
รับผิดชอบ
คู่ค้าที่ส�าคัญล�าดับที่ 1 
ได้รับการประเมินด้าน
ความยั่งยืน

 เป้าหมาย

ร้อยละ 100
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 100

5. การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน
ร้อยละของอตัราการเกิด
ทุจริตต่อร้านสาขา

 เป้าหมาย

ร้อยละ 0
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 0.032

10.การดูแล 
ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน
พื้นที่ด�าเนินการประยุกต์
ใช้มาตรฐานสากล  
ISO 45001:2018

 เป้าหมาย

ร้อยละ 100
 ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 29

15. การจัดการ 
ข้อขัดแย้งและสร้าง 
การยอมรับจากชุมชน 
ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง 
ที่ส�าคัญในทุกพื้นที ่
แหล่งด�าเนินการ 
ของธุรกิจ 

 เป้าหมาย
ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง 
ที่ส�าคัญ

 ผลการด�าเนินงาน
ไม่มีข้อขัดแย้งที่ส�าคัญ
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01
ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป ็นสมาชิกดัชนี 
ความย่ังยืนดาวโจนส์ หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 4 โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกระดับโลก  
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 และเป็นสมาชกิกลุ่มตลาดเกดิใหม่  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

04
ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe 
ของกลุ่มหลักทรพัย์ ESG100 กลุ่มบรกิาร ประจ�าปี 
2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ง
ท�าการประเมินบรษัิทจดทะเบียนท่ีมกีารด�าเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

07
ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ A- หรือ 
เทียบเท่า Leadership Level สะท้อนถึงการเป็น
องค์กรที่มีการด�าเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น
เรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหาร
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภมิูอากาศ
ในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดย
องค์กรประเมินความย่ังยืนท่ีมีมาตรฐานการเปิด
เผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึง่เป็นระดบั
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

02
ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี 
FTSE4Good Index กลุ่ม Food & Drug Retailers  
ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 3 โดยมีคะแนนติดอนัดบัสูงสุด 1 ใน 5  
บริษัทชั้นน�าทั่วโลกในทุกมิติ (ดัชนี FTSE4Good 
Index จัดท�าโดย FTSE Russell)

05 
ซีพี ออลล์ ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
บรษัิทให้อยู่ในระดบัดเีลิศ (Excellent CG Scoring) 
จากการเปิดเผยรายงานการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน

08 
ซีพี ออลล์ ได้อันดับท่ี 2 ประเภทบริษัทท่ีมีความ
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม และอันดับ 5 
ประเภทบริษัทท่ีมีการจัดการดีที่สุด โดยวิเคราะห์
จากข้อมูลเชิงลึก Finance Asia’s 2020 Asia’s 
Best Companies

03
ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี 
Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

06
ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความ
ยั่งยืน ESG Ratings ที่ BBB (ช่วงระดับ “AAA” to 
“CCC” จาก MSCI ESG Research) ซึ่งเป็นระดับ
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

09
ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ (DC) และศูนย์
กระจายสินค้าควบคมุอณุหภมิูสุวรรณภมู ิ (CDC)  
ได้รบัมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกยีรติคณุ 
การลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ 
ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี 2563 ในฐานะเป็น
องค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภายใต ้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก ๊าซ 
เรือนกระจก (LESS)

10
ซีพี ออลล์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล
องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น เน่ืองใน
วันคนพิการสากล ประจ�าปี 2563 จากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ในปี 2563

24 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



11
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ธาราพทัยา ได้รบัรางวลั
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practices of 
Green Building Small & Medium Category 
ซึ่งนับเป็นบริษัทในประเทศไทยเพียงหน่ึงเดียวท่ีได้
รับรางวัลการประกวด ASEAN Energy Awards 
2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาเซียน

14
ซีพี ออลล์ ได ้รับรางวัล LINE THAILAND 
AWARDS 2020 สาขา Best Sponsored  
Stickers in FMCG, Retail & Ecommerce

17
ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล “Best Overall Investor 
Relations (Large Cap)” และ “Best Investor 
Relations Officer (Large Cap)” และรางวัลตาม
ประเภทธุรกิจในกลุ่ม Consumer Staples จาก
นิตยสาร IR Magazine ในงานประกาศผลรางวัล 
IR Magazine Awards-South East Asia 2020

20
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดกระบัง) ได้รับรางวัล 
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานยอดเย่ียม ต่อเน่ืองปีท่ี 10 
จัดโดยกระทรวงแรงงาน

12
ซีพี ออลล์ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในหมวด 4 ช่อง
ทางขายสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 8 จากการเปิดเผยผลการส�ารวจ
ของนิตยสารแบรนด์เอจ

15
ซีพี ออลล์ รับรางวัลองค์กรธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง 
ด้านสินค้าและบริการ ในงานพิธีประกาศรางวัล
และมอบโล่เกียรติยศโครงการรางวัลองค์กรธุรกิจ 
ท่ี มีชื่ อ เ สียงของประ เทศไทย (Tha i land’s  
Reputation Awards 2019) จัดโดยคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดกระบัง) ได้รับรางวัล 
CSR-DIW Award 2020 และบริษัท ซีพีแรม  
จ�ากัด (ชลบุร)ี ได้รบัรางวลั CSR-DIW Continuous 
Award 2020 สะท้อนถึงองค์กรท่ีมีความรับผิด-
ชอบต่อสังคม ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
ท่ีอยู ่อาศัยบริเวณโดยรอบให้เติบโตไปด้วยกัน  
ภายใต้สภาวะแวดล้อม และคุณภาพชีวิตท่ีดี
อย่างย่ังยืน จัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

21
บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รบัการประเมิน 
Children’s Rights and Business ระดับ Leader 
ท่ี 7.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ประเมินโดย 
Global Child Forum

13
ซีพี ออลล์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงาน
ด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ในฐานะภาคธุรกิจ
เอกชนที่มีผลงานด้าน CSR เป็นเลิศ โดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

16
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ได้รับโล่
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาดีเด่น

19
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ผลิตภณัฑ์ และฉลากลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ สะท้อน
ถึงบริษัทท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการ 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ 
ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

22
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 
“Best Companies to Work for in Asia 2020” 
จากงาน HR Asia Awards 2020 ซึ่งเป็นงาน
ประกาศผลรางวัลด้านการประเมินบริษัทในเอเชีย
ท่ีมีสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดีเย่ียม จัดท�าโดย
นิตยสารเอชอาร์ เอเชีย ประเทศมาเลเซีย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



บานแหงความย่ังยืน ปรัชญาองค�กร
เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�าด�วยทีมงานที่มีความสุข

ว�สัยทัศนดานความยั่งยืน “เป�นองค�กรที่อำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู�ดี มีความสุข”

TQM / CP
Excellence

Sufficiency
Economy

CPG Values /
Our Way

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

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

• บร�หารองค�กรสู�ความเป�นเลิศเพ�่อให�เกิดความยั่งยืน
 ในการอำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคม
 มีความกินดี อยู�ดี มีความสุข และได�รับการ
 ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

หลักการพ�้นฐาน 5 ประการ ค�านิยม 7 ประการ ภาวะผู�นำ 11 ประการ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

The 10 UNGC 
17 SDGs & UNGP

Domestic & International 
Regulations & STD

พันธกิจสู�ความยั่งยืน

องค�ประกอบความยั่งยืน

หลักการ / แนวทางสนับสนุนความยั่งยืน

Core Competencies:
คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนต�องมี

1. ความมุ�งมั่นทำงานให�สำเร็จ (รักงาน)
2. ความใส�ใจบร�การลูกค�า (รักลูกค�า)
3. การปฏิบัติตนด�วยความสุจร�ต และมีคุณธรรม (รักความซ่ือสัตย�) 
4. การอุทิศตนต�อองค�กร (รักองค�กร)
5. การทำงานเป�นทีม และความร�วมมือในการทำงาน (รักทีมงาน)

Values:
คุณค�าร�วมที่องค�กรปรารถนาอยากให�มี

แกร�ง / กล�า / สัจจะวาจา / สามัคคี / 
มีน้ำใจ / ให�ความเคารพผู�อื่น /
ชื่นชมความงามแห�งชีว�ต

Leadership:
ความสมบูรณ�ของภาวะผู�นำที่จำเป�นต�องมี

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

วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY

Heart (Living Right)

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด�านแรงงาน

การพัฒนาผู�นำ และทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Health (Living Well)

คุณค�าทางสังคม

สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

การบร�หารจัดการนวัตกรรม

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

Home (Living Together)

การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป�องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

การจัดการข�อขัดแย�ง
และสร�างการยอมรับจากชุมชน

การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน

26 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ต่อยอดปณิธาน
ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) 
ก�ำหนดกรอบกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรประเด็นทำงด้ำนควำม
ยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรทีป่ระสบควำมส�ำเร็จและได้รับกำรยอมรับ
จำกชุมชนและสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง อีกทั้งยังก�ำหนดเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำทีย่ั่งยืนขององค์กร 15 เป้ำหมำย ซึง่สอดคล้องกบัเป้ำหมำย
กำรพัฒนำทีย่ั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (The United Nations 
Sustainability Development Goals : UN SDGs) และข้อตกลง 
โลกแห่งสหประชำชำติทั้ง 10 หลักกำร (The United Nations 
Global Compact : UNGC) นอกจำกน้ีบริษทัเช่ือว่ำควำมร่วมมือจำก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท จึงมี 
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยผ่ำน 

ช่องทำงกำรส่ือสำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือรับทรำบมุมมอง 
ควำมคำดหวัง และข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนยุทธศำสตร์ให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทก�ำหนดนโนบำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำน 
ให้มีประสิทธภิำพภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินงำน 3 เสำหลัก ประกอบด้วย  
Heart Health Home ทีมุ่่งม่ันด�ำเนินธรุกิจอย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส
ตลอดจนมุ่งสร้ำงสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน ซึ่งครอบคลุม
กำรด�ำเนินงำนครบทกุมิติ ทีช่่วยให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตในกำร
ด�ำเนินธรุกจิในระยะยำว ตลอดจนเพ่ิมคณุค่ำให้บคุลำกรในองค์กร
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27รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ตำมกรอบกำรพัฒนำดังกล่ำว บริษทัยังคงให้ควำมส�ำคญัโดยผนวกกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมย่ังยืนเข้ำในโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร ดังน้ี

กลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทมีกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกลยุทธ์ที่มีกำรปรับปรุงระหว่ำงปี เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ 
ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้

กํากับดูแล

บร�หาร
จัดการ

ดําเนินงาน

โครงสรางการพัฒนาความยั่งยืนของ ซีพ� ออลล

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบ

ประธานกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

สายงานบัญชี
และการเง�น

สายงาน
สารสนเทศ

1. การกํากับ
 ดูแลกิจการ
5. การต�อต�าน
 ทุจร�ตคอร�รัปชัน

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

2. สิทธิมนุษยชน
 และการปฏิบัติ
 ด�านแรงงาน
3. การพัฒนาผู�นํา
 และทรัพยากรบุคคล

สายงาน 
CAF-M

สายงาน
กระจายสินค�า

11.  การจัดการ
 เปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
12.  การดูแลรักษา
 ทรัพยากรนํ้า

สายงาน
การตลาดและบร�หาร

ผลิตภัณฑ�
7. สุขภาพ
 และสุขภาวะที่ดี

สายงาน
กลยุทธ�องค�กร

9. การบร�หาร
 จัดการนวัตกรรม

สายงาน
พัฒนาความยั่งยืน

สายงาน
ปฏิบัติการ 

4. ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
6.  คุณค�าทางสังคม
8.  การศึกษา
10.  การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
15.  การจัดการข�อขัดแย�งและ
 สร�างการยอมรับจากชุมชน

สายงานจัดซื้อ

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

7 Go Green

Strengthen Green &
Circular Economy 

Enhance Energy
Efficiency

Enhance SMEs and
Farmers Capability 

Maintain Good Practice
for CG Rating

Strengthen Education &
Lifelong Learning

Giving & Sharing 
Opportunities 

Good Corporate 
Governence
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28 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)

บริษัทด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมภำยใต้กลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน  
(7 Go Green) ซึ่งมุ่งหวังผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินกลยุทธ์ใน 4 
แนวทำงหลัก ได้แก่ กำรบริหำรจดักำรร้ำนอย่ำงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
(Green Store) กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ
ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Logistic) กำรจดักำรบรรจภัุณฑ์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Packaging) และกำรปลูกจิตส�ำนึกเพ่ือ 
ส่ิงแวดล้อม (Green Living) โดยมีกำรด�ำเนินงำนผ่ำนโครงกำร
ต่ำง ๆ มำอย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2561 และในปี 2563 บริษทัได้มี
กำรด�ำเนินกำรเชิงรุกมำกข้ึนซึง่มีผลกำรด�ำเนินงำนทีบ่รรลุเป้ำหมำย 
อำทิ โครงกำร “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลำสติก” ภำยใน
ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสำขำทั่วประเทศ รวมถึงสำนต่อมำตรกำร

ลดกำรใช้พลำสติกในบรรจภัุณฑ์อืน่ ๆ ภำยใต้โครงกำร “ลดและ 
ทดแทน” เพ่ือส่งเสริมกำรลดใช้พลำสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง  
(Single-use Plastic) ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว เป็นต้น 
ตลอดจนส่งเสริมกำรน�ำขยะพลำสติกน�ำกลับมำใช้ให้เป็นประโยชน์
ตำมแนวทำงเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจำกน้ี 
บริษัทยังด�ำเนินงำนลดกำรใช้พลังงำน อำทิกำรเปล่ียนอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นให้เป็นประเภทประหยัดพลังงำน 
และกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งเป็นพลังงำน
หมุนเวียน เพ่ือส่งเสริมกำรลดกำรใช้เช้ือเพลิง และลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกอีกด้วย

การบร�หารจัดการร�าน
อย�างเป�นมิตรกับ
สิ�งแวดล�อม 
(Green Store)  

• เพ��มประสิทธิภาพการใช�พลังงาน
• เพ��มสัดส�วนการใช�พลังงานหมุนเว�ยน
• ปรับปรุงระบบสารทําความเย็น
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

การดําเนินงานด�าน
การขนส�งและ
การกระจายสินค�า
ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 
(Green Logistic)

• เพ��มประสิทธิภาพการใช�พลังงาน
• เพ��มสัดส�วนการใช�พลังงานหมุนเว�ยน
• ยานยนต�ไฟฟ�า
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

การจัดการบรรจ�ภัณฑ�
เพ�่อสิ�งแวดล�อม 
(Green Packaging)

• ลดปร�มาณการใช�พลาสติก
• ลดปร�มาณการใช�พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง (Single-use Plastic)
• เพ��มปร�มาณการนําวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช�ใหม�ได� (Recycle Reduce Redesign Resource)

การปลูกจ�ตสํานึก
เพ�่อสิ�งแวดล�อม
(Green Living)

• รวมพลังคนไทย เลิกใช�ถุงพลาสติก
• ส�งเสร�มการลดการใช�พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง (Single-use Plastic)
• ผลิตภัณฑ�เคร�่องหมายฉลากคาร�บอนฟ�ตพร��นท�

ผลการดําเนินงานภายใตกลยุทธ เซเวน โก กร�น (7 Go Green)

ลดการใช�พลาสติก
จากถุงพลาสติกทั้งสิ�น

1,935 ลานใบ

ลดการใช�พลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ�ง 
(Single-use Plastic)

1,029 ลานชิ�น

ลดปร�มาณการใช�พลาสตกิ  10,869  ตนั

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก  

85,212  
ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา

จากความร�วมมือของลูกค�า
ที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก 
คิดเป�นมูลค�า  

235 ลานบาท 
ถูกส�งต�อให�แก�โรงพยาบาลใน  

77 จังหวัดทั่วประเทศ

ปร�มาณการนําพลาสติก
หมุนเว�ยนกลับมาใช�ซํ้า   

3,515  ตัน
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29รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ทั้งนี้ สำมำรถติดตำมอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในบท รับมือสภำพอำกำศเปลี่ยน หมุนเวียนใช้พลังงำน และปกป้องระบบ
นิเวศ ยึดมั่นเจตนำรมณ์สีเขียว

กลยุทธ์ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสเพื่อสังคม 

บริษทัส่งมอบทกัษะองค์ควำมรู้ สนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพ และ
ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตรเพ่ือส่งเสริม 
รำยได้ภำยในชุมชนให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
ผ่ำนโครงกำรที่หลำกหลำย อำทิ โครงกำร “เซเว่นอีเลฟเว่น
เคยีงข้ำงเกษตรกรไทย” ซึง่ต่อยอดจำกโครงกำรกล้วยหอมทอง 
มำยังกลุ่มสินค้ำทำงกำรเกษตรอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้
ตำมฤดูกำล กลุ่มผลไม้ตัดแต่ง กลุ่มผักพร้อมปรุง และกลุ่ม
สลัดผัก โครงกำรพัฒนำชำวนำไทย ซึ่งต่อยอดจำกโครงกำร 
“เชิดชูชำวนำ ผู้ปลูกข้ำว ผู้ปลูกควำมเป็นไทย” มุ่งส่งเสริม
และพัฒนำทักษะให้แก่นักเรียนของโรงเรียนชำวนำ ไร่เชิญ
ตะวัน เพ่ือให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเคล็ดลับกำรท�ำเบเกอร่ี และ
เครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ยั่งยืนแก่
ชมุชน ตลอดจนแบง่ปนัโอกำสให้กลุม่เปรำะบำง และผูพ้กิำร
ในสังคม เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู ่

ให้ดีย่ิงข้ึนภำยใต้โครงกำรต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรคืนคนดี  
สู่สังคม โครงกำร CP ALL x Art Story by Autistic Thai สร้ำง
โอกำสด้วยศิลปะ โครงกำรซีพี ออลล์ จำกควำมห่วงใยสู ่
กำรให้โอกำส Giving Ambassadors : from “Care” to “Share” 
โครงกำรกำแฟสร้ำงอำชีพ โครงกำรสร้ำงอำชีพผู้ป่วยจติเวช 
คนืสู่สังคม” ซึง่ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงอำชีพให้แก่กลุ่ม
ผู้เปรำะบำงและกลุ่มเกษตรกรในกำรด�ำเนินงำนธุรกิจ 
ร้ำนกำแฟต้ังแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ นอกจำกน้ี บริษัทยังให้
โอกำสทุกคนในสังคมสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
ได้ทกุระดับผ่ำนโครงกำรมำกมำย ตลอดจนกำรจดัต้ังสถำบนั
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับกำรศึกษำผ่ำนกำรส่งมอบ 
องค์ควำมรู้และทนุกำรศกึษำให้เยำวชนของชำติ อกีทัง้ยังมีกำร
ส่งเสริมทักษะที่จ�ำเป็นเพ่ือประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้
ในอนำคต

โครงการดานพลังงาน 

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกได� 

36,364.03 
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

เพ��มประสิทธิภาพการใช�พลังงานไฟฟ�าทั้งสิ�น 

45,977
เมกะวัตตชั่วโมงตอป

ใช�พลังงานทดแทนในการดําเนินธุรกิจ 

25,297.69
เมกะวัตตชั่วโมงตอป

• สร�างองค�ความรู�และส�งเสร�มการสร�างอาชีพ
 - เกษตรกรและชาวนา
 - ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs)
 - กลุ�มเปราะบาง
• มอบโอกาสและบทบาททางสังคม เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต
 - สร�างงานให�ชุมชนท�องถิ�น
 - กิจกรรมจ�ตสาธารณะ

• จัดตั้งสถาบันการศึกษา
 - ว�ทยาลัยเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน� (PAT)
 - สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� (พ�ไอเอ็ม)
 - โรงเร�ยนสาธิตสถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� (สาธิตพ�ไอเอ็ม)
• สนับสนุนทุนการศึกษา  มอบโอกาสเข�าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
• มอบอาชีพ สร�างรายได�
• ส�งเสร�มความรู�ทักษะที่จําเป�น

การแบ�งป�นโอกาส
เพ�่อสังคม

การแบ�งป�นโอกาส
ทางการศึกษา
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในบท แบ่งปันโอกำส สรรสร้ำงคุณค่ำสังคม มอบโอกำสทำงกำรศึกษำ สร้ำงอำชีพ สร้ำงอนำคต 
และเติมควำมรัก สร้ำงด้วยใจ เพิ่มควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

ผลการดําเนินงานภายใตกลยุทธรวมสรางสรรคและแบงปนโอกาส (Giving & Sharing Opportunities) ป 2563

เกษตรกร 

28,319  ราย

มูลค�าการซื้อ  

987 ลานบาท 

มูลค�าการซื้อ  

9,671  ลานบาท 

ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
รวมถึงผู�ประกอบการรายย�อย  

32,551 ราย

กลุ�มเปราะบาง

2,944  ราย

มูลค�าการสนับสนุน 

84  ลานบาท 

สนับสนุนเยาวชนเข�าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

48,204   ราย

สนับสนุนทุนการศึกษา 

39,690  ทุน

แบ�งป�นโอกาสสร�างรายได� สร�างอาชีพ

แบ�งป�นโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพ

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� ได�รับการพัฒนาทักษะที่จําเป�น

57,969   ราย

กลยุทธ์ยกระดับระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทด�ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรขององค์กรเพ่ิมเติมให้มีควำมเหมำะสมและครอบคลุมถึง
ประเด็นต่ำง ๆ  ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงครบถ้วน ตลอดจนตระหนักถงึ 
ควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกำรจัดต้ัง 
ระบบดิจิทัลที่ใช้รวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงำน
ในบริษัทผ่ำนโครงกำร Digital Compliance System นอกจำกน้ี
บริษทัยังมีกำรทบทวนประเด็นควำมเส่ียงทีเ่กดิข้ึนใหม่ (Emerging 
Risk) ทีอ่ำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินธรุกจิในอนำคต เพ่ือมุ่งหำแนวทำง
กำรรองรับและตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้นได้อย่ำงทันท่วงที อำทิ 
ควำมเส่ียงจำกพฤติกรรมลูกค้ำเปล่ียนตำมวิถชีีวิตใหม่ ควำมเส่ียง

จำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำง 
เต็มตัว อีกทั้งในปัจจุบันมีควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ
โดยพ่ึงพำระบบดิจิทัลมำกข้ึน บริษัทจึงก�ำหนดระบบกำรจัดกำร
ด้ำนควำมม่ันคงและปลอดภัยทำงไซเบอร์ รวมถงึนโยบำยด้ำนกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยครอบคลุมทั้งลูกค้ำ พนักงำนของ
องค์กรและคู่ค้ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
สร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกันน้ี บริษัทยังมี 
กำรส่ือสำรนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนในองค์กร 
ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ  เช่น กำรจดัอบรม กำรทดสอบออนไลน์ 
เป็นต้น
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31รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

• ระบบรวบรวมกฎหมาย (Digital Compliance System)การปฏิบัติตามกฎหมาย

• รับแจ�งเบาะแสกรณีทุจร�ต
• มาตรการป�องกันการทุจร�ต
• ฝ�กอบรมให�พนักงานปฏิบัติหน�าที่อย�างสุจร�ต

การป�องกันและต�อต�าน
ทุจร�ตคอร�รัปชัน

• กลุ�มความเสี่ยงทั่วไป (Operation Risk)
• กลุ�มความเสี่ยงด�านความยั่งยืน (Sustainability Risk)
• กลุ�มความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม� (Emerging Risk)

การจัดการความเสี่ยง

• นโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
• ติดตามข�อร�องเร�ยน
• สร�างความตระหนัก ความรู� ความเข�าใจแก�พนักงาน

การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

ผลการดําเนินงานการยกระดับระบบกํากับดูแลกิจการ ป 2563 

รอยละ 100
หน�วยงานที่ได�รับการประเมินความเสี่ยง

รอยละ 100
พนักงานได�รับการสื่อสารนโยบายด�านการต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปชันผ�านคู�มือจร�ยธรรม
และข�อพ�งปฏิบัติในการทํางาน

กระบวนการมาตรฐานที่ได�รับการรับรอง 
ISO 20000 และ ISO 27001

ไมมีขอรองเร�ยน
ด�านการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

รอยละ 100
พนักงานผ�านการอบรมเร�่องความเสี่ยง
ด�านการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

รอยละ 100
หน�วยงานที่มีแผนการจัดการความเสี่ยง



32 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ทัง้น้ี เน่ืองจำกเป้ำหมำยและแผนพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืนของบริษทัก�ำลังจะส้ินสุดลงในปี 2563 น้ี ประกอบกบัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  และแนวโน้ม 
ของโลก (Global Trend) และศักยภำพของบริษัทเอง บริษัทจึงก�ำลังด�ำเนินงำนพิจำรณำเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืนระยะยำวแผนใหม่
ที่ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2564-2573 กันอย่ำงเข้มข้น โดยบริษัทได้พิจำรณำและเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของประเด็นใหม่ ๆ 
ที่เป็นควำมท้ำทำยของประเทศและของโลก เช่น ควำมม่ันคงทำงอำหำร กำรจัดกำรของเสียและขยะพลำสติกอย่ำงย่ังยืน กำรจัดกำร
พลังงำนและกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศ และกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงย่ังยืน อย่ำงไรก็ตำมในปีน้ีบริษทัยังคงมุ่งด�ำเนินงำน 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนปี 2563 ดังนี้

Heart (Living Right)

01
การกํากับดูแลกิจการ

02
สิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบัติด�านแรงงาน

03
การพัฒนาผู�นําและ

ทรัพยากรบุคคล

04
ความผูกพันกับ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

05
การต�อต�าน

ทุจร�ตคอร�รัปชัน

เป�นองค�กรท่ีได�รบัการยอมรับว�า
เป�นผู�นําเร�่องการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับ
ในเร�่องการให�ความเคารพต�อ
สิทธิมนุษยชนจากผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียทุกกลุ�ม

เป�นองค�กรที่เป�นผู�นําในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอด
ห�วงโซ�คุณค�า ให�มีความรู�และ
มีทักษะในการจัดการธุรกิจโดย
คํานึงถึงการพัฒนาอย�างยั่งยืน

เป�นองค�กรที่ได�รับการเชื่อถือ
จากทุกกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ทั้งในระดับท�องถิ�น ระดับ 
ประเทศ และระดับโลก 
(ตามความเหมาะสมของธุรกิจ)

เป�นองค�กรที่ได�รับการเชื่อถือ
จากทุกกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ในเร�่องปราศจากทุจร�ต
คอร�รัปชัน

Health (Living Well)

06
คุณค�าทางสังคม

07
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

08
การศึกษา

09
การบร�หารจัดการ

นวัตกรรม

10
การดูแลความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับ
ในเร�่องส�งเสร�มอาชีพและรายได�
ให�กับเกษตรกร ผู�ประกอบการ
รายย�อย รวมถึงการสร�าง
คุณภาพชีว�ตที่ดีให�กับ
กลุ�มที่เปราะบางในสังคม

เป�นองค�กรที่ช�วยให�สุขภาพและ
สุขภาวะของคนในสังคมดีข�้น

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับ
ในเร�่องการสนับสนุนการเข�าถึง
การศึกษา ความรู� และทักษะ
ในการดํารงชีว�ต

เป�นองค�กรที่เป�นผู�นําด�าน
นวัตกรรมใหม� ๆ ทั้งด�านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ� สร�างสรรค�
การบร�การ และขั้นตอนในการ
ปฏบัิตงิานของบร�ษัท เพ�อ่ส�งเสร�ม
ผลกระทบในเชิงบวกต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อมในวงกว�าง

เป�นองค�กรท่ีได�รบัการยอมรับว�า
เป�นผู�นําในเร�่องการจัดการ
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ทํางาน

Home (Living Together)

11
การจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

12
การดูแลรักษา
ทรัพยากรนํ้า

13
การปกป�องระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

14
การจัดการห�วงโซ�อุปทาน

อย�างรับผิดชอบ

15
การจัดการข�อขัดแย�งและ

สร�างการยอมรับจากชุมชน

ได�รับการยอมรับว�าเป�นองค�กร
ที่ต�อสู�กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศ ผ�านความร�วมมอื
กับพันธมิตรทางธุรกิจ 
และองค�กรชั้นนําระดับโลก

เป�นองค�กรท่ีมุ�งม่ันลดผลกระทบ
เชิงลบที่เกี่ยวกับการใช�
ทรัพยากรนํ้าตลอดทั้ง
ห�วงโซ�อุปทาน

เป�นองค�กรที่มีระบบการจัดการ
ระบบนิเวศ เพ�่อป�องกัน รักษา 
ฟ��นฟ�ทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เป�นองค�กรที่มีการดําเนินงาน
ร�วมกับคู�ค�าทางธุรกิจและ
พันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบ
อย�างรับผิดชอบ เพ�อ่การพฒันา
อย�างยั่งยืน และมีการปรับปรุง
อย�างต�อเนื่อง

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับ
ของชุมชนในทุกพ�้นที่
แหล�งดําเนินการของธุรกิจ
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33รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ผลส�าเร็จที่ ซีพี ออลล์ ภาคภูมิใจประจ�าปี 2563

บรษัิทได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผู้น�าในกลุม่ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) 

ในระดับโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4GOOD ในกลุ่ม Food & Drug Retailers ซึ่งจัดโดย 

FTSE Russell ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นน�าทั่วโลก จากการพิจารณา

ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งท�าการคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับการประเมินในระดับ A- (Leadership Level) จากการประเมินโดย CDP หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ

Carbon Disclosure Project ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings ที่ระดับ BBB 

(ช่วงระดับ “AAA” to “CCC”) จาก MSCI ESG Research ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



34 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) 
ด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำนควำมย่ังยืนเป็นประจ�ำทุกปีต่อเน่ือง 
เป็นปีที ่5 โดยในปี 2563 บริษทัได้มีกำรเปิดเผยรำยงำนควำมย่ังยืน 
เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรข้อมูลกำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำย 
และกรอบยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน ทัง้ด้ำนมิติเศรษฐกจิ  
สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมำภิบำลขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทกุกลุ่มได้รับทรำบ โดยเป็นข้อมูลระหว่ำงวันที ่1 มกรำคม  
ถึง 31 ธันวำคม 2563 โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนสุทธิ 
16,102 ล้ำนบำท ทั้งน้ี สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้จำก 
ธรุกิจในกลุ่มบริษทัซึง่ได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2563 
หน้ำ 2

ใส่ใจทุกสาระสำาคัญ 
เพื่อความยั่งยืนทุกมิติ

บรษิทัก�ำหนดเนือ้หำรำยงำนฉบับนีบ้นพืน้ฐำนกำรด�ำเนนิงำนของ
องค์กรในภำพรวมและประเด็นส�ำคญัทีมี่ผลกระทบต่อควำมย่ังยืน 
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภำยใต้มุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีกรอบในกำรจัดท�ำรำยงำน 
ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรจดัท�ำรำยงำนควำมย่ังยืนในระดับสำกล 
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)  
แบบทำงเลือกหลัก (Core Option) และแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูล
เพ่ิมเติมของกลุ่มธุรกิจอำหำร (The Food Processing Sector  
Supplement) และยังคงขอบเขตกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ในภำพรวมของบริษัทครอบคลุมทั้ง 8 หน่วยธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนรับรองอิสระที่มีควำมน่ำเช่ือถือ ได้แก่ 
บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
เป็นผู้ให้ควำมเชื่อมั่นส�ำหรับรำยงำนฉบับนี้

บร�การ
รานสะดวกซื้อ

บร�การ
ดานคาสง

บร�การ
ดานการเง�น

บร�การ
ดานการศึกษา

บร�การ
ดานสารสนเทศ

บร�การ
ดานสื่อสาร
การตลาด

บร�การ
ดานการบร�หาร

โลจิสติกส

บร�การผลิตและ
จําหนายเบเกอร�่ 

อาหารพรอมรับประทาน
อาหารแชแข็ง
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35รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน
บริษัทจัดท�ำรำยงำนโดยกำรพิจำรณำจำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน โดยท�ำกำรประเมิน
ประเด็นด้ำนควำมย่ังยืนทีส่�ำคญัตำมกระบวนกำรภำยใต้หลักส�ำคญั 10 ประกำรของ Global Reporting Initiative Standards 
(GRI) ซึ่งประกอบด้วย

ขอบเขตของเวลา
ในการรายงาน
(Timeliness)

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในกระบวนการจัดทํารายงาน
(Stakeholder Inclusiveness)

การพ�จารณาบร�บทความยั่งยืน
(Sustainability Context)

การประเมินประเด็น
ดานความยั่งยืนที่สําคัญ
(Materiality)

ความครบถวน
สมบูรณของขอมูล
(Completeness)

ความถูกตอง
ของขอมูลที่เปดเผย
(Accuracy)

ความสมดุลของผล
การดําเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
(Balance)

ความชัดเจนเขาใจงาย
ตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
(Clarity)

การมีขอมูลที่สามารถ
เปร�ยบเทียบได
เพ�่อแสดงถึงแนวโนมของ
การดําเนินงานที่ผานมา
(Comparability)

ความนาเชื่อถือ
ของขอมูล
(Reliability)

Global Reporting 
Initiative Standards 

(GRI) 
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36 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

เพือ่เป็นข้อมลูประกอบกำรตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี โดยหลกัส�ำคัญเหล่ำนี ้มีกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรประเมนิประเดน็ควำม
ยั่งยืนที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการพฒันาความย่ังยืนขององค�กร  ได�ทําการ
รวบรวมประเด็นสําคญัด�านความย่ังยืน โดยพ�จารณาประเดน็
เป�นไปตามกรอบดําเนินงานของบร�ษัทและเก่ียวข�องกับ 
การดําเนินธุรกิจขององค�กรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ได�แก� 
แนวทางสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) 
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability 
Indices : DJSI) แนวโน�มของโลก (Global Trend) ประเดน็
ด�านการพฒันาท่ียัง่ยืนขององค�กรสหประชาชาติ (SDGs) 
และคณะกรรมการว�าด�วยมาตรฐานทางบัญชีความย่ังยืน
(Sustainability Accounting Standards Board : 
SASB) รวมถึงประเด็นอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหร�อ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องซึ่งบร�ษัทให�ความสําคัญ อาทิ 
กลุ�มธุรกิจค�าปลีก   กลุ�มธุรกิจอาหาร   กลุ�มธุรกจิอคีอมเมริ�ซ 
และเทคโนโลยีดิจ�ทัล  รวมถึงธุรกิจด�านการศึกษา

บร�ษัทนําประเดน็ความยัง่ยืนท่ีรวบรวมมาผ�านกระบวนการ
คดักรองเบือ้งต�น โดยผ�านกระบวนการทบทวนจากท่ีปร�กษา
ท่ีมีความน�าเชื่อถือ อีกท้ังบร�ษัทยังดําเนินการออกแบบ
สอบถามเพ�่อสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวังของ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทกุกลุ�ม  และกระบวนการทบทวนประเดน็
ด�านความย่ังยืนท่ีสําคัญจากอุตสาหกรรมเดียวกัน
หร�ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับบร�ษัท เพ�่อรับทราบถึง
ประเดน็ด�านความย่ังยืนท่ีสําคญั ทัง้นี ้ในป� 2563 ได�มีการ
พ�จารณาประเด็นการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โคว�ด-19) เพ��มเติม เนื่องจากเป�นประเด็น
สําคัญท่ีส�งผลต�อการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยมีผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัทเข�าร�วม
ให�ความเห็นกว�า  3,117  ราย 

ประเดน็ด�านความย่ังยนืสําคญัจะถกูพ�จารณาโดยตัวแทน
ผู�บร�หารระดบัสูง ผ�านการรบัรองและจดัลําดับความสําคญั  
โดยคาํนงึถงึระดบัอทิธพิลต�อการประเมนิและการตัดสินใจ
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียควบคู�ไปกับระดับความสําคัญท่ีมี
นัยต�อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 
หลังจากน้ันบร�ษัทดําเนินการตรวจสอบความถูกต�อง
ของการประเมินและการจดัลาํดบัประเดน็ด�านความย่ังยืน
ท่ีสําคัญโดยเฉพาะอย�างยิ�งความคาดหวัง มุมมอง และ
ข�อเสนอแนะต�าง ๆ   ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนนิงานด�านความ
ย่ังยนืขององค�กรต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายในและภายนอก   
โดยรวบรวมความคดิเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  และจัดการ
ประชมุภายในบร�ษัทเพ�อ่ทบทวนข�อมูลประกอบกระบวนการ
ประเมินประเดน็ด�านความย่ังยนืท่ีสําคญั  อีกท้ังคณะกรรมการ
บร�หารขององค�กรได�ทําการทบทวนกระบวนการประเมนิ
ประเด็นด�านความย่ังยืนท่ีสําคัญและการเป�ดเผยข�อมูล
ในรายงานความย่ังยืนอย�างต�อเน่ือง ผ�านความเห็นชอบ
กับผลการประเมินประเดน็ด�านความย่ังยืนท่ีสําคญัประจาํ
ป� 2563 ซึ่งแสดงในเมทร�กซ�ประเด็นด�านความย่ังยืน
ที่สําคัญด�านล�าง

การระบุประเด็นสําคัญ การจัดลําดับประเด็น
ดานความยั่งยืนที่สําคัญ 

การตรวจสอบความถูกตองของ
ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ 
และทบทวน เพ�่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 

01 02 03

HIGH
1. การกํากับดูแล
2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน
7. การสงเสร�มสุขภาพและสุขภาวะ
11. การจัดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13.  การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 และการอนุรักษระบบนิเวศ
14. ความรับผิดชอบตลอดหวงโซอุปทาน

MEDIUM
3. การจัดการทุนมนุษย
4. การสานสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสีย
5. การปองกันและตอตานการทุจร�ต
6. การสรางผลกระทบตอสังคม
9. การจัดการนวัตกรรม
10. การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15. การจัดการขอขัดแยง และสรางการยอมรับจากชุมชน

LOW
8. การสงเสร�มการศึกษา
12. การจัดการนํ้า
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ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอองคกร ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หัวข้อใน
รายงาน

ประเด็น
กรอบ GRI 
ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต

ภายใน
องค์กร

ภายนอกองค์กร

คู่ค้า  
ผู้จัดหา 

และ 
ผู้รับเหมา

ภาครฐั ผู้น�าทาง
ความคดิ NGOs 
CSOs สือ่มวลชน 

และบลอ็กเกอร์

ลูกค้า ชมุชน พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ผู้ถอืหุน้

เศ
รษ
ฐก
ิจ

การก�ากับดูแล 102-19, 102-30

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 205-2

การเคารพสิทธิมนุษยชนและ 
การปฏิบัติด้านแรงงาน

412-2

การสานสมัพนัธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
102-40, 102-41,
102-42, 102-43,
102-44

การจัดการทุนมนุษย์ 404-2, 404-3

สัง
คม

การจัดการนวัตกรรม 203-2

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

403-4

การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ FP5-FP7, 417-1

การส่งเสริมการศึกษา 404-2

การสร้างผลกระทบต่อสังคม 204-1, 413-1

สิ่ง
แว
ดล
้อม

การจัดการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

302-4 

การจัดการความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ และการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ

304-2

การจัดการน�้า 303-3, 303-4

ความรับผิดชอบตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน

204-1

การจัดการข้อขัดแย้ง และสร้าง 
การยอมรับจากชุมชน

204-1, 413-1

ขอบเขตประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

โดยบริษัทด�ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในหัวข้อต่ำง ๆ ตำมน�้ำหนักและควำมเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยธุรกิจดังนี้

ทัง้น้ี ข้อมูลในเล่มรำยงำนได้รับกำรทวนสอบโดยผู้ทวนสอบภำยนอกผ่ำนกระบวนกำรคดัเลือกโดยคณะกรรมกำรเพ่ือให้แน่ใจได้ว่ำหน่วยงำน
เป็นอิสระจำกกำรท�ำงำนของบริษัท มีคุณวุฒิ และควำมสำมำรถในกำรทวนสอบอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนกำรทวนสอบ AA1000AS v3  
ตำมรำยงำนในภำคผนวก

ประเภทธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านสิ่งแวดล้อม

บริการร้านสะดวกซื้อ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

บริการด้านค้าส่ง

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

บริการด้านการเงิน

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด

บริการผลิตและจ�าหน่ายเบเกอรี่ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด

บริการด้านการศึกษา

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(สาธิตพีไอเอ็ม)

บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด

บริการด้านสารสนเทศ

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริการด้านสื่อการตลาด

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด

บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ�ากัด







ซีพี ออลล์ เช่ือม่ันในนโยบายและปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลอย่าง

มุ่งมั่น ผู้บริหารและพนักงานของเราด�าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเปิดเผย 

โปร่งใส ด้วยหัวใจเป็นธรรม มีมาตรการในการลดความเส่ียง และจดัการภาวะ 

วิกฤตทีท่�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มม่ันใจ เพ่ือให้เป็นองค์กรทีใ่คร ๆ  

ก็อยากมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ไปด้วยกัน

องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส



องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส

100

100

เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

ทุกบร�ษัทในกลุ�มมีการเป�ดเผยการดําเนินการด�านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 
(ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG16 ส�งเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
  เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให�ทุกคนเข�าถึง
  ความยุติธรรม และสร�างสถาบันที่มี
  ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม 
  ในทุกระดับ
 16.3  ส�งเสร�มนิตธิรรมทัง้ในระดบัชาติ และระหว�าง

ประเทศ และสร�างหลกัประกันว�าจะมกีารเข�าถึง
ความยุติธรรมอย�างเท�าเทียมแก�ทุกคน

 16.7  สร�างหลักประกันว�าจะมีกระบวนการตัดสินใจ
ท่ีมคีวามรบัผิดชอบ ครอบคลมุ มีส�วนร�วม 
และมคีวามเป�นตัวแทนทีดี่ ในทุกระดับ
การตัดสินใจ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของบร�ษัทมีการเป�ดเผยการดําเนินการด�านธรรมาภิบาลตามกรอบ OECD 
(The organization for Economic Co-operation and Development)
และด�านความยั่งยืนผ�านรายงานของบร�ษัท

ร�อยละ 100 

ได�รบัการประเมิน ระดับดีเลิศ จาก
การเป�ดเผยรายงานการกํากับ
ดแูลกิจการ บร�ษัทจดทะเบยีนโดย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

รอยละ 100
คู�ค�าลําดับที่ 1 ได�รับการสื่อสาร
คู�มือจร�ยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคู�ค�า

รอยละ 100
คู�ค�าลําดับที่ 1 
ลงนามรับทราบ 

ร�อยละ 100 
พนักงานทุกระดับได�รับ
การอบรมและผ�านการทดสอบ
หลักสูตรธรรมาภิบาล
และการต�อต�านทุจร�ต

15

                            46

                                          61
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ความคืบหน�าป� 2563
จัดทําคูมือจร�ยธรรมธุรกิจและ
ขอพ�งปฏิบัติในการทํางาน 
(ฉบับปรับปรุง)

จัดอบรม ใหความรูกับพนักงาน
ทุกระดับ เร�่องความเสี่ยงดานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ผานระบบ E-Learning

ประกาศนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดใหมีการประเมินตนเองดานการ
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 
(CG Self-Assessment) 
ของผูบร�หารระดับผูจัดการทั่วไป 

ความเสี่ยงและโอกาส

บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) ตระหนัก
ถงึควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเช่ือม่ันว่ำกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจภำยใต้แนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะส่งเสริม
ให้องค์กรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเติบโตได้อย่ำงม่ันคง
และย่ังยืน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพ มีจริยธรรม คุณธรรม มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยำว 
นอกจำกน้ี กำรจัดกำรที่เหมำะสมต่อควำมเส่ียงที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทจะช่วยเพ่ิมเสถียรภำพให้บริษัทมีควำมย่ังยืน
มำกข้ึน ดังน้ัน เพ่ือสร้ำงคุณค่ำอย่ำงย่ังยืนด้วยระบบบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร บริษัทจึงมุ่งม่ันก�ำหนดโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่มีประสิทธิภำพภำยใต้ปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงที่สำมำรถเกิดข้ึนได้ให้
มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมกบัปฏิบติัตำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และสอดคล้องมำตรฐำนสำกล ตลอดจนสร้ำงควำม 
เข้ำใจและส่ือสำรให้แก่พนักงำนในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
กำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กรและสังคมต่อไป

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแล โดยมีคณะกรรมกำรก�ำกับ
ดแูลควำมย่ังยืนและบรรษัทภบิำลขององค์กรท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย
ด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร นโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุริต จริยธรรม
ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน พร้อมทั้งทบทวนนโยบำยต่ำง ๆ 
ให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลง เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล
ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลตำมกฎหมำย ตลอดจนมีควำมสอดคล้อง 
ตำมแนวปฏิบติัสำกล ในปี 2563 บริษทัมุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงควำมตระหนัก
และควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมำภิบำล และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้กับพนักงำนทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจมำอย่ำง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส�ำนึก และด�ำเนินงำนให้ถูกต้อง 
ตำมหลักธรรมำภิบำล ตลอดจนร่วมต่อต้ำนกำรทจุริตทกุรูปแบบ ดังน้ัน 
กำรมุ่งสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กบัพนักงำนทกุระดับจงึมีควำมจ�ำเป็น 
ต่อกำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องและมีควำมโปร่งใส นอกจำกน้ี ยังมี 
คณะอนุกรรมกำรบรรษทัภิบำล และคณะอนุกรรมกำรพัฒนำควำมย่ังยืน 
เป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ
องค์กร ดังนี้ 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ ซีพ� ออลล

สิทธิของ
ผูถือหุน

การปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยาง

เทาเทียม 

บทบาทของ
ผูมีสวนได
สวนเสีย

การเปดเผย
ขอมูลและ

ความโปรงใส

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การบร�หาร
ความเสี่ยง

จร�ยธรรมและ
จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ

นโยบายตอตาน
คอรรัปชัน

การปองกัน
ความขัดแยง

ทางผลประโยชน

ตระหนักถึงบทบาท และ
ความรับผิดชอบในฐานะ
ผูนําที่สรางคุณคาใหแก
กิจการอยางยั่งยืน

เสร�มสรางนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบ

กําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายหลักของกิจการ
ท่ีเปลีย่นไปเพ�อ่ความย่ังยืน

ดูแลใหมีระบบการบร�หาร
ความเสีย่งและการควบคมุ
ภายในที่เหมาะสม

เสร�มสรางคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล

รักษาความนาเชื่อถือ
ทางการเง�น 
และการเปดเผยขอมูล

สรรหาและพัฒนา
ผูบร�หารระดับสูง
และการบร�หารบุคลากร

สนับสนุน
การมีสวนรวมและ
การสื่อสารกับผูถือหุน

1

2

3

4

5

6

7

8

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ESG Issue That May Impact
Investment Performance

1. สิ�งแวดล�อม
• การจัดการทรัพยากร

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
• อุบัติการณดานสิ�งแวดลอม

• การบรรเทาผลกระทบ
ดานสิ�งแวดลอม

2. สังคม
• สิทธิมนุษยชน
• สรางความสัมพันธ
 กับชุมชน
• การตรวจสอบ
 หวงโซอุปทาน

3. ธรรมาภิบาล
• คาตอบแทนผูบร�หาร
• สิทธิของผูถือหุน
• ความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ
• ว�สัยทัศน

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท่ีเกิดข้ึนในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อทุกอตุสาหกรรม ความเป็นอยู่  
และการด�าเนินชวีติของประชากรท่ัวโลก การตดัสนิใจหรอืพจิารณาประเด็นต่าง ๆ ของคณะผู้บรหิารจงึเป็นเรือ่งท่ีมีความส�าคญัเป็นอย่างมาก 
ส่งผลต่อการด�าเนินงานขององค์กรภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงยังต้องมีการพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุม่ต่าง ๆ  ในการตอบสนองอย่างรวดเรว็ขององค์กรและส่งผลกระทบน้อยท่ีสดุ บรษัิทมีการด�าเนินการโดยก�าหนดมาตรการป้องกันเชือ้ไวรสั
โควิด-19 ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนจัดส่ง 7Delivery เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19   ส�าหรับลูกค้าและพนักงาน รวมถึง 
ก�าหนดมาตรการให้พนักงานท�างานที่บ้าน (Work from Home) มาตรการเวลาการท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) และมาตรการ 
ในเรือ่งสวสัดิการ เพือ่ดูแลพนักงานและครอบครวัพนักงานท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19  
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สรุปผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ  

การอบรม และทดสอบหลักสูตรธรรมาภิบาล และต�อต�านทุจร�ต

การมีส�วนร�วมของคู�ค�าลําดับที่ 1

การบร�หารความเสี่ยง

การละเมิดข�อมูลส�วนบุคคล

ระดับพนักงาน เจ�าหน�าที่
70,030 ราย

ร�อยละ
100

ระดับบร�หาร
2,142 ราย

ร�อยละ
100

ระดับแผนก
6,052 ราย

ร�อยละ
100

ลงนามรับทราบ
4,504 ราย

ร�อยละ
100

ได�รับการฝ�กอบรม
3,653 ราย

ร�อยละ
81.11

ได�รับการสื่อสาร
4,504 ราย

ร�อยละ
100

หนวยงานที่มี
ความเสี่ยงดานกฎหมาย และการทุจร�ต 
ไดรับการประเมินความเสี่ยง

หนวยงานที่มีความเสี่ยง 
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

ร�อยละ

100
ร�อยละ

100

ร�อยละ

100

โครงการนักค�นหาภัยมืด

1,849  
ประเด็นความเสี่ยง 
ที่พนักงาน
สงเขาประกวด

5 ประเด็นความเสี่ยงที่ได�รับรางวัล ได�แก�

• ประเด็นดานสิ�งแวดลอม
• สินคาและบร�การ
• สิทธิมนุษยชน
 และความปลอดภัย

• ความสามารถใน
การรับมือโรคระบาด

 ระลอกใหม
• ขอมูลสําคัญ
 สวนบุคคลรั่วไหล

พนักงานผานการอบรม
เร�่องความเสี่ยงดานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

ร�อยละ

100

โครงการจัดตั้งใหม 
ดําเนินการประเมิน
ผลกระทบความเสี่ยง
ขอมูลสวนบุคคล

ร�อยละ

95.1

พนักงานรับรู
ไดวาบร�ษัทประกอบธุรกิจ
อยางมีจร�ยธรรมและ
มีความรูสึกดีตอบร�ษัท

ขอรองเร�ยนจากลูกคาที่พ�สูจนแลววาผิดจร�ง

ขอรองเร�ยนจากคูคาที่พ�สูจนแลววาผิดจร�ง

ขอรองเร�ยนจากหนวยงานกํากับดูแล

0 
กรณี
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บริษัทมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่และอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 2) คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมย่ังยืนและ 
บรรษัทภิบำล 3) คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร ซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

• สอบทานงบการเงิน

• สอบทานการด�าเนินงานของบริษัท 
ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ 
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากับดูแล

• สอบทานให้มีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีด ีรวมถงึระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบบริหารความเสี่ยงให้รัดกุม

• หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรือ่งเก่ียวกับ
งบการเงิน และการควบคุมภายใน

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

• รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และให้ค�าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 4 ครั้ง

• จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
นโยบายความยั่งยืน และแนวปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ 
และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

• ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง

• สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายร่วมกับกรรมการและ 
ฝ่ายจัดการ

• รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และให้ค�าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง

• พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและ 
รูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัต ิ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง  
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

• ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู
ให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติงาน

• พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ 
ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท

• คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
ที่ก�าหนดไว้ รวมถึงบุคคลที่เสนอโดย 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

• เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทก่อนน�าเสนอต่อ 
ท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม  
จงึได้จดัท�ำคูมื่อจริยธรรมธรุกจิและข้อพึงปฏิบติัในกำรท�ำงำน (ฉบบัปรับปรุง)  
เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน คูค้่ำ และผู้รับเหมำ ยึดถือและน�ำมำใช้
เป็นแนวทำงกำรปฏิบติัหน้ำทีแ่ละท�ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ ซือ่สัตย์สุจริต  
โดยยึดหลักนิติธรรม ควำมโปร่งใส และมีคุณธรรม ในกำรปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 
ไม่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ  ป้องกัน
กำรฟอกเงิน ตลอดจนไม่กระท�ำกำรใด ๆ ที่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ร้อยละ 100 
พนักงานรบัรู ้และเข้าใจจรยิธรรม
และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน
ของบริษัทผ่านการสื่อสาร  
ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทัมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีหน่วยงำน
บริหำรควำมเส่ียง และหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน  
เป็นกลไกในกำรท�ำงำน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ 
หลักกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  

กรอบการบร�หารความเสี่ยงและภาวะว�กฤตเพ�่อการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน

การบร�หารความเสี่ยง
ก�อนเกิดเหตุ1 2 3การจัดการภาวะว�กฤต

ระหว�างเกิดเหตุ
การฟ��นฟ�ผลจากความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ

ระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

จัดลําดับความเสี่ยง

กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ดําเนินการและติดตามผล

ลําดับเหตุการณ�ของอุบัติการณ�
วัตถุประสงคการฟนฟ�โดยภาพรวม : กลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

Incident Response

ภายในนาทีถึงชั่วโมง :
-  รับผิดชอบพนักงาน
 และผูเยี่ยมชม
-  จัดการกับผูเสียชีว�ต
-  จํากัดการขยายวงกวาง
 ของความเสียหาย
-  ประเมินความเสียหาย
-  รองขอ BCP

Business Continuity Recovery / Resumotion 
Back to Normal

ภายในนาทีถึงวัน :
- ติดตอพนักงานลูกคา
 ผูจําหนายปจจัย ฯลฯ
- ฟนฟ�กระบวนการธุรกิจหลัก
- ฟนฟ�งานที่สูญเสีย
 ในกระบวนการ

ภายในสัปดาหถึงเดือน :
- ซอมแซม บูรณะสิ�งที่เสียหาย
- ยายสถานที่ตั้งไปอยู
 สถานที่ทํางานถาวร
- เร�ยกคืนคาใชจายจาก
 บร�ษัทประกันภัย

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

ช�วงเวลาเกิดอุบัติการณ�

กําหนดกลยุทธ�

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทำงขององค์กร ลดผลกระทบ 
จำกควำมไม่แน่นอนของปัจจยัต่ำง ๆ  ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะสรุปและรำยงำนผลกำร 
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
คณะกรรมกำรบริษทั ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือกำรสอบทำนประสิทธผิลของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงคือกลไกในกำรระบุแนวโน้มและ
ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมี
หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Unit) ท�ำหน้ำที่
ก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพสำมำรถท�ำให้

องค์กรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตำมเป้ำหมำยได้ ตลอดจนสำมำรถสร้ำง
คณุค่ำให้กบักลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มภำยใต้นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงขององค์กร 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยมีหน่วยงำนก�ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Corporate Legal 
& Compliance Unit : L&C) ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลให้หน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ในบริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท�ำหน้ำที่
เป็นศูนย์กลำงในกำรติดตำม รวบรวมประกำศกฎระเบียบจำก 
ภำครัฐที่ออกมำใหม่ และสื่อสำรให้พนักงำนทรำบ โดยในปี 2563 
หน่วยงำน L&C ได้จดัอบรมให้ควำมรู้แก่บคุลำกรของบริษทัเกีย่วกบั

พระรำชบญัญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทรำบถงึ
สิทธิประโยชน์รวมถึงตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยดังกล่ำว นอกจำกนี้ ในปี 2563 มีประกำศระเบียบ 
หรือกฎหมำยต่ำง ๆ จำกภำครัฐทีเ่กีย่วข้องกบับริษทั กว่ำ 970 ฉบบั 
ทีห่น่วยงำน L&C ได้ส่ือสำรและก�ำกับให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพ่ือ
ปฏิบติัตำมกฎระเบยีบหรือประกำศภำครัฐดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
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บริษัทจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1  กลุ่มควำมเสี่ยงท่ัวไปที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในกำรด�ำเนินงำน 
 2  กลุ่มควำมเสี่ยงด้ำนควำมย่ังยืน หรือควำมเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน 
 3  กลุ่มควำมเสี่ยงท่ีเกิดใหม่ 

โดยบริษัทมีกำรประเมินควำมเส่ียงเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนมีกำรอบรมตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ (Risk Champion)  
ในหัวข้อที่สอดคล้องกับมำตรกำรลดควำมเสี่ยงในแต่ละไตรมำส มีกระบวนกำรควบคุมภำยใน และมีกำรติดตำมควำมเสี่ยง
และผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด ดังนี้

ประเมินความเสี่ยง
คัดเลือกกระบวนการ

ที่มีความเสี่ยงสูง
กําหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

สุมตรวจประเมินมาตรการ
ควบคุมโดยผูตรวจสอบ

ทบทวน Internal Process 
Risk & Control ทุกไตรมาส

• โดย Risk Champion
• ความเสี่ยงที่มีการประเมิน ไดแก 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและขอบังคบั ขอมูลสาํคญั
 รั่วไหล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หยุดชะงัก สิทธิมนุษยชน การทุจร�ต
 ในองคกร การสุมตรวจ
 การดําเนินงานของหนวยงาน
 ภาครัฐ และการรองเร�ยน
 จากผูบร�โภค

• ในป 2563 มีกระบวนการที่มีความ
 เสี่ยงสูง 25 กระบวนการ จากการ
 ประเมิน 254 กระบวนการ ครอบคลุม
 กระบวนการของสายงานการตลาด
 และบร�หารผลิตภัณฑ สายงานจัดซื้อ 
 สายงานกระจายสินคา

• ในป 2563 มีการกําหนดมาตรการ
 ควบคุมทั้งหมด 10 มาตรการ 
 สําหรับกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง 
 25 กระบวนการ
• มีการสื่อสารมาตรการควบคุม
 ความเสี่ยงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
 รวมกับ Risk Champion

• ผูตรวจสอบประกอบดวย
 หนวยงานบร�หารความเสี่ยง 
 หนวยงาน Corporate 
 Process Simplification  
 และหนวยงานตรวจสอบ

• ทบทวนโดย Risk Champion 
 รวมกับหนวยงานเจาของ
 กระบวนการ

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมลูกค้า
เปลีย่นตามวถิชีวีติใหม่ 
(New Normal)
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ลูกค้ำตระหนัก
ถงึควำมปลอดภัยมำกข้ึน ท�ำให้แนวโน้ม 
พฤติกรรมของลูกค้ำเปล่ียนแปลงไป 
ตำมวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal 
รวมถึงพฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำ
ของผู้บริโภคที่ต้องกำรควำมสะดวก 
และรวดเร็วในสังคมดิจิทัล ส่งผลถึง
แนวโน้มของจ�ำนวนลูกค้ำที่อำจเข้ำมำ
ใช้บริกำรในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นลดลง

แนวทางการจัดการ
• พัฒนำรูปแบบและช่องทำงกำรเข้ำถึงสินค้ำ และบริกำรส�ำหรับ

ลูกค้ำผ่ำนรูปแบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O) ทั้งส่วนของร้ำน
เซเว่นอเีลฟเว่นและออนไลน์ โดยจดัโปรโมชันต่ำง ๆ ให้ลูกค้ำส่ังซือ้
สินค้ำผ่ำนร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่นทัว่ประเทศ และผ่ำนระบบออนไลน์
ทกุแพลตฟอร์ม เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกให้ลูกค้ำในทกุกำรซือ้สินค้ำ
และบริกำรในชุมชนทุกพื้นที่ 

  ความเสี่ยงเกิดใหม่
 
บริษัทมีกำรทบทวนประเดน็และแนวโน้มที่อำจเป็นควำมเสีย่งต่อกำรด�ำเนนิธุรกิจ ตลอดจนวเิครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ  
ที่อำจเป็นประเด็นหรือควำมเส่ียงใหม่เป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือมุ่งหำมำตรกำรและแนวทำงกำรจัดกำรในกำรรองรับควำมเส่ียง 
ดังกล่ำว พร้อมทัง้สำมำรถตอบสนองต่อควำมเส่ียงน้ันได้อย่ำงทนัท่วงท ีโดยในปี 2563 มีประเด็นควำมเส่ียงเกิดใหม่ทีส่่งผล 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 6 ประเด็น ดังนี้
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัว (Super-aged Society)
จำกอตัรำกำรเกิดของประชำกรใหม่ทัว่โลก 
ที่มีแนวโน้มลดลง และประชำกรบนโลก
มีอำยุ ยืนยำว ข้ึน เป ็นป ัจจัยส� ำคัญที่ 
ท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงโครงสร้ำง
ประชำกร สู ่ สั งคมผู ้ สู งอำ ยุ  รวมทั้ ง
ประเทศไทยเองก็ก�ำลังจะกลำยเป็นสังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ 
ซึ่งพฤติกรรมของผู้สูงอำยุในปัจจุบันน้ัน 
มีควำมต้องกำรส่ิงที่ ดีที่ สุด ปลอดภัย
ที่สุด และใช้งำนง่ำยที่สุด รวมถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่ำง ๆ  ทีจ่ะเข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตได้ง่ำยขึ้น 

ความเสี่ยงจากการเกิด
โรคระบาดใหญ่บ่อยขึ้น
และกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต
จำกกำรแพร่ระบำดคร้ังใหญ่ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19  ในปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์
เช่ือว่ำมนุษย์อำจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
โรคน้ีต่อไป อีกทั้งคำดว่ำยังมีเช้ือไวรัสอีก
มำกมำยที่สำมำรถกลำยเป็นโรคชนิดอื่น
ได้อีก ทั้งนี้ กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
ในลักษณะน้ีมีโอกำสจะเกิดข้ึนได้บ่อยและ
กลำยเป็นเรื่องปกติในอนำคต ซึ่งอำจส่งผล 
ต่อกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจ และกระตุ้น
ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคสู่วิถชีีวิตใหม่ (New Normal) มำกข้ึน 

แนวทางการจัดการ
พัฒนำสินค้ำและบริกำรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำกลุ่มผู้สูงอำยุ ดังนี้

แนวทางการจัดการ
พัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองให้เท่ำทันกับกำรเปล่ียนแปลง 
ที่ เกิดข้ึน เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรได้สะดวก 
และปลอดภัย ดังนี้

บร�การรับสงสินคาและพัสดุ
• SPEED-D
• On-demand Delivery

ตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ  
(Vending Machine)

ชองทางการชําระผาน 
Mobile Application Counter Service pay

การชําระคาสินคาและบร�การ 
• Alipay Union Pay 
• Credit Card
• True Money Wallet

พัฒนาสินคาประเภท
อาหารและเคร�่องดื่ม

เพ�่อสงเสร�มสุขภาพและ  
สุขภาวะที่ดี

ชองทางการเขาถึง
สินคาและบร�การ

• มุมจําหนายผัก ผลไมสด สมุนไพร 
 และสินคาสุขภาพครบวงจร

• มุมจําหนายยาสามัญประจําบาน
 และผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ “eXta”

เปดมุมสินคาสุขภาพ 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคจากกระแส
เรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัจจุบันขยะพลำสติกเป็นหนึง่ในปัญหำ
ส่ิงแวดล้อมทีท่ัว่โลกให้ควำมส�ำคญั รวมถงึ 
ผู ้บริโภคเกิดกำรตระหนักถึงปัญหำ
ที่ เกิดข้ึนและเกิดกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปสู่กำรลดกำรใช้พลำสติก
และต้องกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่ใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการจัดการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรใหม่
ของลูกค้ำที่เปล่ียนแปลงไปตำมกระแส
เศรษฐกจิหมุนเวียน โดยมีกำรวำงกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการขาดแรงงาน
ทักษะใหม่จากการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อเป็นดิจิทัล อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมก้ำวหน้ำข้ึน 
ท�ำให้รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจต้องมี 
กำรปรับเปล่ียนให้เป็นระบบดิจิทัลเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำร และพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป กำรเสริม 
ทกัษะกำรท�ำงำนทีจ่�ำเป็นส�ำหรับพนักงำน 
ให้เท่ำทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จงึเป็น 
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และเพิ่มมูลค่ำให้กับองค์กร 

แนวทางการจัดการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และจัดท�ำแผนกำรเตรียมบุคลำกรให้มีทักษะใหม่ 
ดังนี้

ปรับหลักสูตรการเร�ยนใหมีเร�่องทักษะการดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาว�ชาชีพเฉพาะทางที่สอดคลองกับขยายตัวทางธุรกิจ อาทิ 
ผูเชี่ยวชาญดานกาแฟ ผูเชี่ยวชาญดานการบร�หารจัดการอาหาร

ปรับโครงสรางองคกรใหมีความกระชับ ลดการทํางานหลายขั้นตอน 
สงเสร�มการทํางานที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว และการทํางาน
รวมกันขามสายงานอยางบูรณาการ

รวมมือกับภาครัฐเพ�่อรวมสราง “บัณฑิตพร�เมี่ยม” ในสาขาว�ชาตาง ๆ 
อาทิ การจัดการธุรกิจคาปลีก เทคโนโลยีไฟฟา อาหารและเคร�่องดื่ม

กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรตลอดห่วงโซ่อุปทำน รวมถึงเสริมสร้ำง 
ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรขยะ เพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน 
ให้กับส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชน อีกด้วย โดยกำรก�ำหนด
มำตรกำรจัดกำรต่ำง ๆ ผ่ำนกลยุทธ์เซเว่น โก กรีน อำทิ 
• กำรส่งเสริมให้ลูกค้ำปฏิเสธกำรใช้ถุงพลำสติกและเปลี่ยนมูลค่ำ

ถุงพลำสติกเป็นเงินบริจำค ได้แก่ โครงกำร “รวมพลังคนไทย 
เลิกใช้ถุงพลำสติก”

• กำรน�ำวัสดุเหลือใช้และขยะพลำสติกกลับมำใช้ใหม่และแปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์ อำทิ โครงกำร 7 Go Green Recycled Plastic  
Road เปล่ียนขยะพลำสติกเป็นถนน โดยน�ำร่องพัฒนำพ้ืนที ่
ลำนจอดรถหน้ำร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้นแบบ
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ความเสี่ยงจากข้อมูลบริษัทถูก
ปลอมแปลง
ควำมก้ำวหน้ำทำงดิจิทัลสมัยใหม่ส่งผล
ให้กำรปลอมแปลงเน้ือหำ ภำพถ่ำย วิดีโอ 
เสียงหรือข้อควำมต่ำง ๆ รวมถึงกำรแพร่
กระจำยของข่ำวสำรปลอมเพ่ิมมำกข้ึน
อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง 
กำรวำงตัวตนในโลกดิจิทัลในกำรเผยแพร่
ข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ เพ่ือ
รักษำภำพลักษณ์และควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันขององค์กร 

แนวทางการจัดการ
ปรับรูปแบบธรุกจิให้รองรับสังคมดิจทิลัได้อย่ำงมีประสิทธภิำพมำกย่ิงข้ึน อำทิ
• กำรน�ำปัจจัยด้ำนกำรเปล่ียนผ่ำนเพ่ือเป็นดิจิทัล และเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมที่เข้ำมำสร้ำงตลำดและมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ (Disruptive 
Technology) เข้ำเป็นส่วนหน่ึงในกำรจดัท�ำแผนกลยุทธ์องค์กรทัง้ระยะส้ัน 
และระยะยำว

• พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ เพ่ือให้สำมำรถติดต่อ
ส่ือสำร รับฟังควำมคดิเห็นและเข้ำถึงลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และใกล้ชิดมำกข้ึน รวมถึงกำรท�ำกจิกรรมส่งเสริมกำรขำย ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถอื อำท ิ เฟซบุก๊ “7-Eleven 
Thailand” แอปพลิเคชันไลน์ ยูทูป

 โครงการค้นหาภัยมืด (Black Swan)

บริษัทด�ำเนินโครงกำรค้นหำภัยมืด หรือ Black Swan เพ่ือสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กรต้ังแต่ผู้บริหำรจนถึงพนักงำนร่วมกันค้นหำควำมเส่ียงขององค์กร  
ทีเ่ป็นควำมเส่ียงทีอ่ำจท�ำให้องค์กรไม่บรรลุเป้ำหมำย อกีทัง้ส่งผลให้เกดิควำมไม่ม่ันคงและ
ไม่ปลอดภัยต่อองค์กร โดยจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมประกวดประเด็น
ควำมเสี่ยงผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย อำทิ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์คิวอำร์โค้ด (Black 
Swan Online) ภำยใต้แนวคดิ “กำรค้นหำและกำรแก้ไขเพ่ือช่วยควบคมุป้องกนัและรับมือ
ภยัมดืที่อำจจะเกิดขึน้” โดยประเดน็ควำมเสีย่งที่ได้รบัรำงวลัจะถกูน�ำมำพจิำรณำส�ำหรบั
ผู้บริหำรในกำรออกมำตรกำรรองรับ ซึ่งสำมำรถน�ำมำพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติจริงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้ประเด็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 6 ประเด็น ดังนี้ 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1,849 ประเด็นความเส่ียง 
ที่พนักงานส่งเข้าประกวด

5 ประเด็นความเสีย่ง
ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
• ข้อมูลส�าคัญส่วนบุคคลรั่วไหล
• ความสามารถในการรับมือ  
 โรคระบาดระลอกใหม่ 
• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
• สินค้าและบริการ 
• สิทธิมนุษยชน
 และความปลอดภัย

การดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

กระบวนการทํางาน สินคาและบร�การ

การวาจาง
หนวยงานภายนอก

ความยั่งยืนองคกร กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับบร�ษัทในกลุม

1 2 3

4 5 6
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 การด�าเนินงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์

หน่ึงในควำมเส่ียงทีเ่กดิข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรด�ำเนินธรุกิจโดยพ่ึงพำระบบดิจทิลัในปัจจบุนั คอื ควำมเส่ียงด้ำน
ควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ อำทิ กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบออนไลน์ที่สำมำรถเกิดควำมเส่ียงต่อภัย
คกุคำมทำงไซเบอร์มำกข้ึน ในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำมีเหตุกำรณ์กำรละเมิดควำมปลอดภัยของข้อมูลในระดับสำกลทัว่ไปเพ่ิมข้ึน 
หลำกหลำยเหตุกำรณ์ อำท ิกำรโจรกรรมข้อมูลทำงกำรค้ำและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ ซึง่เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อช่ือเสียง ภำพลักษณ์ และควำมน่ำเช่ือถือขององค์กรได้ ดังน้ันบริษัทจึงก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

หนวยงาน
และบุคลากร 

มาตรการและขั้นตอน
การดําเนินงาน

เทคโนโลยี

บรษัิทกอตัง้หนวยงานรกัษาความปลอดภยัไซเบอร  (Cyber Security 
Officer) ซ่ึงรายงานตรงตอผูบรหิารระดับสงู โดยมีประธานเจาหนาท่ี
ฝายรักษาความปลอดภัยไซเบอร ทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลรวมถึง
ตรวจสอบการดําเนินงานความเสี่ยงทางดานไซเบอรขององคกร 
โดยหนวยงานน้ีทําหนาท่ีเฝาระวังและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน
ใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได นอกจากน้ี ยังมีการจัดอบรม
สงเสริมใหพนักงานตระหนักรูถึงการใชเทคโนโลยี อีกท้ังเพื่อให
พนกังานมคีวามรูความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยอียางถูกตอง
และปลอดภยั ผานชองทางการสือ่สารภายในอยางตอเน่ือง  พรอมท้ัง
มีการทดสอบความสามารถผานโปรแกรมการจําลองเหตุการณ
ทางไซเบอร อีกดวย 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดแผนการตอบสนองกับเหตกุารณ
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยมีการทดสอบ
ทุกคร่ึงป นอกจากน้ี ยังมีระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยกําหนดมาตรการและข้ันตอนการดาํเนินงาน โดย บรษัิท โกซอฟท 
(ประเทศไทย) จาํกัด พรอมท้ังมีการกาํหนดใหมกีารทบทวนมาตรการ
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีไดรับการ
รับรองภายใตมาตรฐานสากล ISO 20000 และ ISO 27001 
ครอบคลุมรอยละ 100 ของการดําเนินงานทั้งหมด

บริษัทนําระบบเทคโนโลยีท่ีทํางานเชิงปองกันตามแนวปฏิบัติดาน
ความปลอดภยัระดับสากล หรอื NIST Framework มาใชในองคกร 
อีกท้ังมีการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรท่ีไดมาตรฐานเพื่อเฝาระวัง
การโจมตเีขาถงึระบบขอมูล รวมถงึสนับสนุนการแลกเปลีย่นความรู
กับผูใหบริการและลงทุนในระบบปองกันท่ีทันสมัย เพ่ือใหทันตอ
เทคโนโลยีในปจจุบันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได

ในทีน้ี่ ลูกค้ำสำมำรถด�ำเนินกำรใช้สิทธร้ิองขอเก่ียวกับข้อมูล
ที่ถูกเก็บ ดังต่อไปนี้ 

ขอถอนความยินยอม (Opt Out) 

เขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง

ขอรับสําเนา

ขอคัดคานการเก็บ การใช การเปดเผย

รองเร�ยน

ขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของตนไปยังผูควบคุมขอมูลอื่น

ขอแกไขขอมูลใหเปนปจจ�บัน

ขอใหลบ ทําลาย หร�อพักการใชขอมูล

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว

ประเภทของบุคคลหร�อหนวยงานซึ่งอาจมีการเปดเผยขอมูล

ขอมูลหร�อชองทางการติดตอกับบร�ษัท

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

แจงผลกระทบจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล

 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทด�ำเนินงำนออกนโยบำยด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บคุคลครอบคลุมทัง้ลูกค้ำ พนักงำนขององค์กร และคูค้่ำอย่ำง
รัดกมุทกุข้ันตอนกำรด�ำเนินงำน รวมถงึครอบคลุมลูกค้ำทีใ่ช้
บริกำรของบริษทั ซึง่มีกำรส่ือสำรกบัลูกค้ำเจ้ำของข้อมูลดังน้ี 
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พร้อมกนัน้ีบริษทัมุ่งให้พนักงำนตระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ  
และควำมเส่ียงด้ำนควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ผ่ำนกำรสนับสนุนและฝึกอบรม 
โดยด�ำเนินงำนผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

ตลอดจนมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำยอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทัง้ติดตำมข้อร้องเรียน 
ที่อำจเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2563 พบว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ได้รับจำกบุคคลภำยในองค์กร ได้แก่ พนักงำน และภำยนอกองค์กร ได้แก่ คู่ค้ำ  
ส่วนลูกค้ำมีเร่ืองร้องเรียน จ�ำนวน 2 เร่ือง ซึง่เป็นเร่ืองทีท่�ำควำมเข้ำใจกบัลูกค้ำได้ อย่ำงไร
ก็ตำมเพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรของบริษัทสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติควำมคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และสร้ำงควำมเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงก�ำหนดกลยุทธ์
และแผนงำนที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ 100 
พนักงานผ่านการอบรม

ร้อยละ  80 
กิจกรรมที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 
ปฏิบัติตาม PDPA

ร้อยละ  100
กิจกรรมใหม่ จัดท�าการประเมินผล
กระทบความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
การฝึกอบรมครอบคลุม
พนักงานทุกระดับ 

ร้อยละ 100
ผู้รับการฝึกอบรม 
ผ่านการท�า CG Quiz 

ร้อยละ 100
พนักงานใหม่เข้าฝึกอบรบ
หลักสูตร On-boarding 

ร้อยละ 100

• สรางความตระหนัก ใหความรูและเขาใจ PDPA* ในพนักงานแตละระดับ

• ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลอง PDPA

• ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมที่มีขอมูลสวนบุคคล

กลยุทธระดับองคกร

*PDPA คือ Personal Data Protection Act, B.E. 2019 หร�อพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.  2562

 การฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

บริษทัมีกำรจดัฝึกอบรมคูมื่อจริยธรรมธรุกจิและข้อพึงปฏิบติัในกำรท�ำงำน ให้กบัผู้บริหำร
ตลอดจนพนักงำนทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผนวกเน้ือหำกำรฝึกอบรมเข้ำเป็นส่วนหน่ึง
ของหลักสูตรกำรอบรมพนักงำนใหม่ (On-boarding) เพื่อให้พนักงำนทุกคนรับรู้ เข้ำใจ
ข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติ 
ได้อย่ำงถูกต้องควบคู่กับกำรมีจริยธรรม นอกจำกน้ี พนักงำนทุกคนที่เข้ำรับกำรอบรม
ต้องท�ำกำรทดสอบ CG Quiz เพ่ือประเมินผลควำมรู้หลังจำกทีไ่ด้รับกำรอบรมเรียบร้อยแล้ว 
ทัง้น้ี ในปี 2563 บริษทัได้จดัอบรมให้กบัพันธมิตรทำงธรุกจิของบริษทั ได้แก่ กลุ่มผู้จดักำร
ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นของร้ำนสำขำประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner) และ 
ร้ำนสำขำที่ได้รับสิทธิช่วงอำณำเขต (Sub Area) เพิ่มเติมอีกด้วย
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 โครงการเตรียมความพร้อมด้าน Cyber Resilience

บร�ษัทตระหนักถงึความสาํคญัของขอมูลลกูคา การทําธุรกรรมบนโลกออนไลน
ท่ีอาจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรมากข�้นในปท่ีผานมา บร�ษัทได
ทบทวนและมีมาตรการใหมีความพรอมในการรบัมือกับภยัคกุคามทางไซเบอร 
ท้ังการวางกรอบการกํากับดแูล การบร�หารจดัการความเสีย่ง ท้ังดานบุคลากร 
กระบวนการ และเคร�่องมือ หร�อเทคโนโลยี เพ�่อลดผลกระทบตอลูกคาและ
ตอระบบโดยรวม บร�ษัทจึงไดกําหนดกรอบการประเมินความพรอมดาน Cyber 
Resilience ในป 2563 ไดมีการจัดอบรมสัมมนาสรางความตระหนักและ
ความรูความเขาใจดานการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอรใหกับผูบร�หาร
และพนักงานในเชงิรกุและมีการทดสอบบนสถานการณเสมือนจร�ง (Phishing  
Simulation Test) เพ�อ่เตร�ยมความพรอมในการรบัมือและจัดการกับเหตกุารณ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

ผลลัพธ
ทบทวนกระบวนการทํางานเพ�่อจัดการกับ
เหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของ
หนวยงานตาง ๆ กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
เพ�่อลดความเสี่ยงในระดับความรุนแรงตาง ๆ 

รอยละ 100  
ผูบร�หารที่เกี่ยวของไดรับการใหความรู
และเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผลลัพธ

• รอยละ 100 ผูบร�หารระดับสูง
 ที่ไดเขารวมโครงการ
• มีความพรอมในการจัดการตอภาวะว�กฤต
 ไดอยางรวดเร็ว
• ลดความเสี่ยงดานความเสียหาย
 และเกิดภาพลักษณองคกรเชิงลบ

ในป 2563 บร�ษัทไดจัดทําโครงการจําลองสถานการณการโจมตีทางไซเบอร 
(Cyber War-game) ซ่ึงเปนการสรางสถานการณสมมุติเพ�่อใหผูบร�หาร
ระดับสูงไดทดลองแก ไขสถานการณตอกรณีภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีอาจ
เกิดข�น้ในระบบบร�ษัท โดยการจัดการภาวะว�กฤตจากภยัคกุคามน้ี มผูีบร�หาร
ระดับสูง ท่ีเก่ียวของ เชน CEO, CIO, CSO, CFO, COO รวมท้ังผูบร�หาร
ดานสื่อสารองคกร ดานกฎหมาย เปนตน โดยกําหนดมีการจัดกิจกรรม
ดังกลาวข�้นปละ 1 ครั้ง

สถานการณ
ความเสี่ยง
จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

สถานการณ
การจัดการ
ภาวะว�กฤตจาก
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

 โครงการ CG Self-Assessment 2020

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้น�ำในระดับผู้จัดกำรทั่วไป (เทียบเท่ำ) ในเร่ืองธรรมำภิบำล ดังน้ัน จึงได้จัดท�ำ CG 
Self-Assessment เพ่ือวัดระดับกำรปฏิบัติและกำรบังคับบัญชำตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งเพ่ือน�ำข้อมูลเป็นแนวทำง
วำงแผนเพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมตื่นตัว และตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีธรรมำภิบำล โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
•	 หมวดการประเมิน	3	หมวด

	 -	การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	ร้อยละ	100 (ดีเลิศ)

	 -	การสร้างความตระหนัก	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน	ร้อยละ	89 (ดีมาก)

	 -	การก�ากับ	ควบคุมดูแล	ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	93 (ดีเลิศ)

•	 ผลวิจัยภาพรวม ร้อยละ	94 (ดีเลิศ)

•	 จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม	694 ราย

 โครงการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

•	 คาถาบรรษัทภิบาล ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองบรรษัทภิบำล จึงได้ด�ำริคำถำ
บรรษทัภิบำลพร้อมทัง้ได้ให้ควำมหมำย “ซือ่สัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ค�ำนึงถงึชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม” บริษทัจงึได้ด�ำเนินกำร 
ส่ือสำรคำถำบรรษัทภิบำล เพ่ือให้พนักงำนเกิดควำมตระหนักและยึดคำถำบรรษัทภิบำลเป็นหลักประจ�ำใจในกำรท�ำงำน  
โดยได้มีกำรส่ือสำรคำถำบรรษัทภิบำลผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เดิน Troop รณรงค์ ติดโปสเตอร์ที่ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น 
ส�ำนักงำน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของบริษัท เป็นต้น
• Infographic บริษทัได้มีกำรส่ือสำรหลักธรรมำภิบำล ในรูปแบบ Infographic ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์  
เพื่อสื่อสำรให้พนักงำนได้รับทรำบ
•	 การจัดอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลกับ	MR.-MS.	Good	Governance บริษัทได้จัดอบรมให้ควำมรู้หลักธรรมำภิบำล
ให้กับ MR.-MS. Good Governance ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมำภิบำลกับคนรุ่นใหม่ในองค์กร” โดยมีตัวแทน MR.-MS. Good 
Governance จำกแต่ละหน่วยงำนเข้ำร่วมอบรม จ�ำนวน 93 รำย

55รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การทจุรติคอร์รปัชันถอืเป็นศตัรตู่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซพีี ออลล์ ปรารถนาจะ 

เป็นแบบอย่างทีดี่ให้กบัสังคม จงึปลูกฝังหัวใจแห่งธรรมาภิบาลให้กบัผู้บรหิารและ

พนกังานทกุระดับ ให้ทกุคนภูมิใจทีไ่ด้ปฏิบติังานด้วยความสัตย์ซือ่ ยึดถอืความถกูต้อง 

เพื่อเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับชาติ

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ 
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู
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ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

รักษาสถานะสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน
การทุจร�ต 

SDG16 ส�งเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
 เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให�ทุกคน
 เข�าถึงความยุติธรรม และสร�างสถาบันท่ีมี 
 ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และ  
 ครอบคลุม ในทุกระดับ
 16.5 ลดการทุจร�ตในตําแหน�งหน�าท่ี

และการรบัสินบนทกุรปูแบบ  

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บร�ษัทมุ�งมั่นไม�ให�เกิดการทุจร�ตคอร�รัปชันในทุกส�วนงาน รวมถึง
คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ 
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

58 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงและโอกาส

กำรทจุริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นทีเ่ป็นปัญหำส�ำคญั และเป็นอปุสรรคต่อ
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกจิและสังคมทัว่โลก โดยเฉพำะ 
ในกำรด�ำเนินธรุกจิ เพรำะหำกเกดิข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือม่ัน 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม ซึง่ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนทัง้ในด้ำนธรุกจิ และ 
ด้ำนควำมย่ังยืนเป็นไปอย่ำงยำกล�ำบำก และอำจไม่ประสบผลตำมทีต้ั่งเป้ำไว้ 
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) เล็งเห็นถงึ
ควำมส�ำคญัของประเด็นน้ี จงึด�ำเนินธรุกจิโดยยึดม่ันในหลักธรรมำภิบำล 
รวมถงึประกำศใช้นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบติัทีดี่ 
ต่ำง ๆ โดยมุ่งสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม นอกจำกน้ี 
ยังใช้เป็นแนวทำงให้พนักงำนในบริษทัต้ังแต่ผู้บริหำรจนถงึพนักงำนทกุระดับ
น�ำหลักกำรไปใช้ในกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงถกูต้อง ด้วยควำมซือ่สัตย์ สุจริต 
เพ่ือให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมอย่ำงสมบรูณ์แบบ

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภำยใต้นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
มำอย่ำงต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่
คุณค่ำขององค์กร นอกจำกน้ี บริษัทยังมุ่งปรับปรุงกรอบนโยบำยให้มี 
ควำมสอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของข้อก�ำหนดกฎหมำยอย่ำงต่อเน่ือง 
พร้อมกบัส่ือสำรนโยบำยและแนวปฏิบติัให้แก่พนักงำนทกุระดับในบริษทั
ตลอดจนคู่ค้ำธุรกิจได้รับทรำบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและด�ำเนินไปใน
ทศิทำงเดียวกนั ในปี 2563 บริษทัก�ำหนดให้มีหลักสูตรอบรมธรรมำภิบำล 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต้ังแต่ระดับบังคับบัญชำไปจนถึงระดับ
พนักงำน และเจ้ำหน้ำทีร้่ำน ทีมุ่่งให้ควำมส�ำคญัในกำรยึดหลักจริยธรรม
ทำงธรุกจิในกำรด�ำเนินธรุกจิของบริษทัมำอย่ำงต่อเน่ือง ภำยใต้นโยบำย
และเป้ำหมำยบริษัทที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบุคลำกรทุกระดับ 
ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง มีระบบ 
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือจัดกำร
กรณีกำรเกิดทุจริตทุกรูปแบบในบริษัท และเพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19  ท่ีส่งผลรนุแรงไปท่ัวโลก 
ผลักดันให้การเกิดคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ ๆ 
อาทิ การกักตนุหน้ากากอนามัย และสนิค้าท่ีมี
ความต้องการสงูอืน่ ๆ  ท่ีถอืเป็นการคอร์รปัชนั
ใกล้ตัวมากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถงึได้ นอกจากน้ี การคอร์รัปชัน
ส่งผลกระทบต่อสงัคมอย่างรวดเรว็ และเกิด
ภาวะขาดแคลนทันที พร้อมกันน้ี จะเหน็ได้ว่า 
การคอร์รัปชันท่ีเกิดในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19  
ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนอย่าง 
เท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
แรงงานนอกระบบท่ีได้รบัผลกระทบมากกว่า
ประชาชนกลุ่มอื่น ดังน้ัน บริษัทเล็งเห็นถึง
ความเสี่ยงจากปัญหาการคอร์รัปชันท่ีอาจ
เกิดข้ึน จงึได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการ ดงัน้ี 

• หน่วยงานบริหารผลิตภัณฑ์วางแผน
การกระจายสนิค้าท่ีมีความต้องการสงู
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไปยัง 
ร้านเซเว่นอเีลฟเว่นท่ัวประเทศพร้อมท้ัง
ก�าหนดสิทธ์ิจ�ากัดการซ้ือต่อคนเพื่อ
ให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึง

• จ�ากัดสิทธ์ิในระบบการสั่งซ้ือเพื่อลด 
ความผิดพลาดในการสั่ ง ซ้ือของ 
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบ
ร้านคุณภาพ (QSSI) – ท�าหน้าท่ี 
สุ่มตรวจสอบการบริการและข้อมูล
การขายในช่วงเวลาขายดี 

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกลอง
วงจรปดรานเซเวนอีเลฟเวน (CCTV)

ระบบแจงเตือนการทําธุรกรรม
ผานแบงกกิ�งเอเจนท

โครงการ  Anti-Corruption 
Awards 2020

59รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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สรุปผลการดําเนินงานดานทุจร�ตคอรรัปชัน

การทุจร�ตที่ตรวจพบทั้งหมด

409 กรณี

ตรวจสอบว�าผิดจร�ง  

409 กรณี

ดําเนินการแก�ไข

409 กรณี

คิดเป�นร�อยละ 100

ร�อยละ

100
พนักงานได�รับการสื่อสาร
นโยบายด�านการต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปชันผ�านคู�มือ
จร�ยธรรมและข�อพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน

ร�อยละ

100
คู�ค�าได�รับการสื่อสาร
นโยบายด�านการต�อต�าน 
การทุจร�ตคอร�รัปชันผ�านคู�มือ
จร�ยธรรมและข�อพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน 

บร�ษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ�่อป�องกันการเกิดคอร�รัปชัน ดังนี้

แนวปฏิบัติในการให�และ/หร�อ
รับของขวัญ ของชําร�วย 

และการรับรอง

นโยบาย และแนวปฏิบัติ
สําหรับการต�อต�าน

การทุจร�ต  

แนวปฏิบัติในการบร�จาค
เพ�่อการกุศล

นโยบายการแจ�งเบาะแส
และการคุ�มครอง

ผู�แจ�งเบาะแส

นโยบายการป�องกัน
การฟอกเง�น

แนวปฏิบัติกรณี
กระทําการทุจร�ต

ผิดกฎหมาย

สามารถติดตามอานนโยบายและแนวปฏิบัติเพ�่อปองกันการเกิดคอรรัปชันเพ�่มเติมไดจากเว็บไซตของบร�ษัท 
https://www.cpall.co.th/sustain/economic-dimension/anti-corruption

การเกิดการทุจร�ตเฉลี่ยต�อร�านต�อป�

อัตราการเกิดทุจร�ต (รอยละ) รายงานการทุจร�ต (กรณี)

0.016

0.026

0.022

0.033

0.032

2559

2560

2561

2562

2563

156

268

247

388

409
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2561

2562
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการกรณีทุจริต
บริษทัเห็นถงึควำมส�ำคญัและคณุค่ำของพนักงำน โดยสนับสนุนให้พนักงำนแจ้งเบำะแสหรือพฤติกรรมทีผิ่ดจริยธรรม ทจุริต 
หรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Whistle-blower) ไปยัง 
คณะกรรมกำรทีท่�ำงำนรับข้อร้องเรียน ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย อำท ิอเีมล จดหมำย โทรศพัท์ แพลตฟอร์มดิจทิลัต่ำง ๆ  ดังน้ี

ช�องทางรับเร�่องร�องเร�ยนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหร�อกรณีทุจร�ต

ช�องทาง
การแจ�งเบาะแส
หร�อข�อร�องเร�ยน

โครงการเคาะระฆัง
โทรศัพท� 0 2071 1717

ผูรับเร�่อง:
HR Operations

หมายเลขโทรศัพท
0 2071 2770, 0 2071 7744, 0 2071 8623

ผูรับเร�่อง:
Call Service

ไปรษณียจาหนาซองถึง
สํานักงานตรวจสอบ บร�ษัท ซีพ� ออลล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผูรับเร�่อง: 
สํานักงานตรวจสอบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
AuditCommittee@cpall.co.th
CGcommittee@cpall.co.th
BOD@cpall.co.th

ผูรับเร�่อง:
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3. คณะกรรมการบร�ษัท

สื่อออนไลนบร�ษัท
www.cpall.co.th/whistleblowing
หร�อ www.facebook.com/CPALL7 (Inbox)

ผูรับเร�่อง:
สํานักบร�หารการสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส จะได้รับกำรคุ้มครองผ่ำนกระบวนกำรป้องกันคุ้มครองจำกบริษัท ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทกุกลุ่ม พร้อมกบัได้รับกำรชดเชยควำมเสียหำยหำกได้รับผลกระทบ ผลด�ำเนินกำรในปี 2563 มีรำยงำนกำรทจุริต
จ�ำแนกตำมประเภท ดังนี้

ประเภทการทุจร�ต (กรณี) ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 0 0 0 1 

การทุจร�ตในรายงาน N/A N/A N/A 4 

การยักยอกทรัพย N/A N/A N/A 383 

 ป 2563 

 0 

 5 

 404 
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นอกจำกน้ี บริษัทมีกำรส่ือสำรและเตรียมพร้อมให้พนักงำนเม่ือพบเจอสถำนกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชันผ่ำนกำรพัฒนำและฝึกอบรม  
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงเคร่งครัด ในปี 2563 บริษัทด�ำเนินงำนผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้

โครงการฝึกอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทเพิ่มเติมเนื้อหำกำรก�ำกับดูแล และกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันเข้ำเป็นหลักสูตรมำตรฐำนในกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบ E-Learning  
ให้กับเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนระดับปฏิบติักำรในองค์กร พร้อมทัง้ด�ำเนินกำรขยำยหลักสูตรกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2563  
มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

 ป 2563 

 0 

 5 

 404 

  

  

ร�อยละ 100 

ผูบร�หารระดับ
บังคับบัญชาผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

ร�อยละ 100 

พนักงานใหมและ
สโตรพารทเนอร
ผานการอบรม
หลักสูตร 
On-boarding

ร�อยละ 100 

คูคาลําดับที่ 1 
ไดรับการสื่อสารนโยบาย
การตอตานการทุจร�ต
คอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคูคา

ร�อยละ 100 

เจาหนาที่และพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

ภำยหลังจำกที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจำกคณะกรรมกำรที่รับเร่ืองร้องเรียนของบริษัทจะเข้ำตรวจสอบหำข้อเท็จจริงเร่ือง 
ทีร้่องเรียน หำกพบมีกำรกระท�ำควำมผิด จะมีกำรพิจำรณำและลงโทษผู้กระท�ำผิดตำมควำมเหมำะสม พร้อมกบัมีกำรก�ำหนดมำตรกำร
กำรแก้ไข อำทิ 

กํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด

ทีมตรวจนับทรัพยสินรานทําหนาที่ตรวจสอบและตรวจนับเง�นสดทันทีเมื่อถึงราน

ทีมตรวจสอบคุณภาพสินคาทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา บร�การ และปฏิบัติงานตามขอกําหนดตาง ๆ

ทีมปองกันการสูญหายทําหนาที่ติดตามขอมูลสินคาที่หายไปจากการตรวจนับ

สื่อสารและสรางความตระหนักใหกับพนักงานในรานอยางตอเนื่อง

62 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ CCTV
เป็นโครงกำรที่พัฒนำข้ึนเพ่ือลดเวลำกำรท�ำงำนของพนักงำนร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น และลดควำมเส่ียงในกำรทุจริต รวมถึง 
ลดควำมยุ่งยำกในกระบวนกำรตรวจสอบเงินขำดหรือเกิน ตลอดจนกำรนับสินค้ำ โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินกำรเพิ่ม
กำรติดต้ังกล้อง CCTV ควำมละเอยีดสูง เป็นระบบดิจทิลั จ�ำนวน 9,271 สำขำ และจดัต้ังคณะท�ำงำนคอยติดตำมกำรปฏิบติังำน 
ผ่ำนกล้อง CCTV ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบกำรท�ำงำนทีผิ่ดปกติ ซึง่สำมำรถช่วยป้องปรำมกำรทจุริต และช่วยในกำร
สอบสวนถงึผู้กระท�ำผิดตัวจริง ไม่ผิดตัว และยังช่วยติดตำมเงนิและทรัพย์สินทีถ่กูทจุริตกลับคนืได้ ร้อยละ 99 ของมูลค่ำกำรทจุริต

โครงการระบบแจ้งเตือนการท�าธุรกรรม
ผ่านแบงก์กิ้งเอเจนท์
ระบบปิดงำน Fraud Counter Service เป็นระบบทีใ่ช้ในกำรบนัทกึข้อมูลรำยกำรทีผิ่ดปกติ และรำยกำรต้องสงสัยทีเ่ป็นรำยกำร
รับช�ำระผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรเป็นช่องทำงกำรฟอกเงนิและเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ 
ให้ผู้บริหำรร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่นในกำรก�ำกบัดูแลในกำรป้องกนัทจุริต ซึง่ระบบ Fraud Counter Service สำมำรถช่วยให้หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบและติดตำมกำรทจุริตหรือกำรท�ำรำยกำรธรุกรรมแบงก์กิง้เอเจนท์ทีผิ่ดปกติได้ทนัเวลำ และทรำบผู้กระท�ำผิดชัดเจน  
โดยเปิดใช้ระบบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563

การท�างานร่วมกับเครือข่ายของภาครัฐ “รวมพลัง อาสาสู้โกง”
เพ่ือเป็นกำรประกำศจุดยืนและควำมมุ่งม่ันของบริษัทในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมโปร่งใส และกำรต่อต้ำนทุจริต 
ในทุกรูปแบบ ในปี 2563 บริษทัได้มีกำรสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน 2563 ภำยใต้แนวคดิ “จบัโกง 
โคตรง่ำยแค่ปลำยนิว้ - Power of Data” ในรูปแบบงำนใหม่ ที่เรียกว่ำ Virtual Collaboration ซึ่งเป็นครั้งแรกขององค์กร ที่
ย้ำยกำรแสดงพลังจำกโลกออฟไลน์ มำสู่โลกออนไลน์ ซึง่ในงำนมีกำรเปิดตัวเคร่ืองมือใหม่ “จบัโกงงบโควิด ด้วย ACT Ai” ชูแนวคดิ  
“จบัโกงโคตรง่ำยแค่ปลำยน้ิว - Power of Data” เน้นป้องกนัคอร์รัปชันด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีสร้ำงกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพลังสังคมในพ้ืนที่ปลอดภัย สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
งำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันแห่งชำติ จดัข้ึนโดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ซึ่งมีตัวแทนจำก
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ภำคประชำสังคม นิสิต นักศึกษำ และสื่อมวลชน เข้ำร่วมรับชมกว่ำ 65,000 รำย

โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติส�าหรบัผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
บริษทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชันในกำรด�ำเนินธรุกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่ำ ขยำยขอบเขตกำรด�ำเนิน
กำรต่อต้ำนคอร์รัปชันไปยังคู่ค้ำ โดยได้มีกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้คู่ค้ำ ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตส�ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

โครงการ Anti-Corruption Awards 2020
เพื่อให้สังคมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง และกระตุ้นจิตส�ำนึกคนไทยตระหนัก
ถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้ำง รวมถึงสร้ำงขวัญก�ำลังใจ
ให้บคุคล องค์กร และส่ือมวลชน ทีเ่ป็นตัวอย่ำงทีดี่ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
บริษทัร่วมกบัสมำคมผู้ส่ือข่ำวต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บริษทักำรทำง
พิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) จัดงำนมอบ
รำงวัล “Anti-Corruption Awards 2020” ส่งเสริมกำรต่อต้ำน 
คอร์รัปชัน ประจ�ำปี 2563 เพื่อให้ก�ำลังใจ ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร 
และส่ือมวลชน ทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัปัญหำกำรทจุริตคอร์รัปชัน เป็นแบบ
อย่ำงที่ดีให้กับสังคมและประเทศชำติ

63รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ซพีี ออลล์ ต้องการสร้างสังคมคนท�างานทีมี่คณุภาพ ทีซ่ึง่ทกุคนมีหัวใจเมตตา 

และเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน เราจึงมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ 

พร้อมให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเสมอภาค และดูแล

เรือ่งสวัสดิการด้วยความจรงิใจ เพ่ือให้ทกุคนอยู่ร่วมกนัได้อย่างเอือ้อาทร

ในองค์กรที่ใส่ใจความสุขของคนท�างาน

เคารพสิทธิมนุษยชน 
ยึดมั่นหลักการสากล 
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข



100

100

100

100

เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

กิจกรรมทางธุรกิจ และพ�้นที่ดําเนินการบร�ษัทมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
ด�านสิทธิมนุษยชน (HRDD) ตามมาตรฐาน UNGPBHR (ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

ร�อยละ 100 ของกิจกรรมทางธุรกิจ และพ�้นที่ดําเนินการ
บร�ษัทมีการตรวจสอบการดําเนินงานด�านสิทธิมนุษยชน (HRDD) 
ตามมาตรฐาน UNGPBHR

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

รอยละ 100
มีการดําเนินงานด�านสิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�าน 
(HRDD) ของทุกกิจกรรม และพ�้นที่ดําเนินการบร�ษัท 
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และคู�ค�าที่สําคัญ 

รอยละ 90 
พนักงานระดับผู�จัดการทั่วไปในหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับ Salient Issues ผ�านการอบรมหลักสูตร 
"สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ" 

รอยละ 100
พันธมิตรทางธุรกิจ (สโตร�พาร�ทเนอร�) 
ได�รับการให�ความรู�ด�านสิทธิมนุษยชน

รอยละ 81
คู�ค�าลําดับที่ 1 ได�รับการ
ให�ความรู�ด�านสิทธิมนุษยชน

ได�รับรางวัลองค�กรที่สนับสนุนงานด�านคนพ�การดีเด�น

ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 4 
สถานประกอบกิจการดีเด�น ด�านแรงงานสัมพันธ�

และสวัสดิการแรงงาน 10 ป ติดต�อกัน

ได�รบัการประเมิน Children’s Rights and Business 
ระดบั Leader ที่ 

7.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
(ค�าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.9 คะแนน)

SDG5 บรรลุความเสมอภาคระหว�างเพศและ
ให�อํานาจของผู�หญิงและเด็กหญิงทุกคน

 5.1  ยติุการเลือกปฏบิติัทุกรปูแบบท่ีมีต�อผู�หญงิและเด็กหญิงในทุกท่ี

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ�างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 

 และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
 8.5  บรรลุการจ�างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมงีาน

ท่ีสมควรสําหรับหญงิและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน
และผู�มีภาวะทุพพลภาพ และให�มีการจ�ายท่ีเท�าเทยีมสําหรบั
งานทีมี่คณุค�าเท�าเทียมกัน 

 8.8  ปกป�องสิทธิแรงงานและส�งเสร�มสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ท่ีปลอดภยัและม่ันคงสาํหรบัผู�ทํางานทกุคน รวมถึงผู�ทํางาน
ต�างด�าว โดยเฉพาะหญงิต�างด�าว และผู�ท่ีทํางานเส่ียงอนัตราย

SDG10 ลดความไม�เสมอภาคภายในและระหว�างประเทศ
 10.3  สร�างหลักประกันว�าจะมโีอกาสทีเ่ท�าเทียมและลดความไม�

เสมอภาคของผลลัพธ� รวมถึงโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย 
และแนวปฏบิตัทิีเ่ลือกปฏิบตั ิและส�งเสร�มการออกกฎหมาย 
นโยบาย และการกระทําท่ีเหมาะสม

SDG16 ส�งเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ�่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ให�ทุกคนเข�าถึงความยุติธรรม และสร�างสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

 16.3  ส�งเสร�มนิติธรรมท้ังในระดับชาติและระหว�างประเทศ 
และสร�างหลักประกนัว�าจะมีการเข�าถึงความยุติธรรม
อย�างเท�าเทียมแก�ทุกคน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เคารพสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นหลักการสากล 
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข

66 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงและโอกาส

กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบตำมกรอบสิทธิมนุษยชนสำกล 
เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ควำมสนใจมำกในปัจจุบัน โดยเฉพำะกำรขยำย
ธรุกจิให้เติบโต มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงทีต้่องใช้แรงงำนในกำรขับเคล่ือน
ธรุกิจไปสู่ควำมส�ำเร็จ จงึก่อให้เกดิควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินงำนทีล่ะเมิด
สิทธิมนุษยชน อีกทั้งในปัจจุบันเกิดปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรละเมิดควำมเป็นสิทธแิรงงำน กำรละเมิด
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลบุคคล กำรปิดกั้นเสรีภำพในกำรแสดงออก 
เป็นต้น นอกจำกนี้ ทั่วโลกยังให้ควำมส�ำคัญกับควำมเสมอภำคทำงเพศ 
ตลอดจนควำมเสมอภำคทำงสังคมอืน่ ๆ อำท ิศำสนำ สีผิว เช้ือชำติ และ 
พร้อมที่จะยอมรับในควำมแตกต่ำงด้ำนควำมคิด เพ่ือน�ำมำปรับใช้ใน
กำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และ 
บริษทัย่อย (“บริษทั”) จงึตระหนักถงึควำมส�ำคญัในกำรจดักำรสิทธมินุษยชน
และแรงงำนในกำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงมีระบบ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงและ
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิข้ึนจำกกำรละเมิดสิทธมินุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลใดบุคคลหน่ึง บริษัทจึงมุ่งม่ันที่จะปรับตัว
และเตรียมพร้อมในกำรลดควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ละเมิด 
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ

ความคืบหน�าป� 2563
ขยายผลการประเมินผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชน (Human Right 
Impact Assessment : HRIA) 
ของหนวยงานที่มีความเสี่ยงสําคัญ
ขององคกรตลอดทั้งหวงโซคุณคา 
(Value Chain) 

อบรม ใหความรูดานสทิธิมนุษยชนกับ
กลุมพนักงานที่เกี่ยวของกับ Salient 
Issue สโตรพารทเนอร และคูคา
ในหวงโซอุปทาน

กําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ
สําหรับการเขาทํางานในสํานักงาน 
รวมถึงมาตรการดานสวัสดิการ
พนักงานเพ�่อชวยเหลือพนักงาน
ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคว�ด-19

แนวทางการด�าเนินงาน

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภำยใต้นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 
และกำรปฏิบติัด้ำนแรงงำนของบริษทัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู ้ มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม 
จำกกำรด�ำเนินธรุกจิตลอดห่วงโซ่อปุทำน โดยบริษทัได้ก�ำหนด
แนวทำงปฏิบติัทีส่อดคล้องกบัแนวทำงสำกลตำมหลักกำรช้ีแนะ 
ว่ำด้วยธรุกจิกบัสิทธมินุษยชนของสหประชำชำติ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights : UNGP)  
และปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรและสิทธข้ัินพ้ืนฐำนในกำรท�ำงำน
ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour 
Organization : ILO) รวมถงึกฎหมำยแรงงำนของแต่ละประเทศ 
ที่บริษัทประกอบธุรกิจ ในปี 2563 บริษัทมุ่งด�ำเนินงำนด้ำน
สิทธมินุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Diligence : 
HRDD) ในทกุกจิกรรมทำงธรุกจิ และทกุพ้ืนทีด่�ำเนินกำรบริษทั 

รวมถงึส่งเสริมให้พันธมิตรทำงธรุกจิ และคูค้่ำทีส่�ำคญัล�ำดับที ่1 
มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน ผ่ำนกำร 
เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนกำรเคำรพ และกำรปฏิบติัตำม
หลักสิทธมินุษยชนสำกล ตลอดจนด�ำเนินกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธมินุษยชน (Human Right Impact Assessment : HRIA) 
กับหน่วยงำนทีมี่ควำมเส่ียงส�ำคญัขององค์กร พร้อมทัง้ทบทวน
ควำมเส่ียงด้ำนสิทธมินุษยชนขององค์กร (Human Rights Risk 
Assessment) นอกจำกน้ี บริษทัมุ่งส่งเสริมให้พนักงำนในองค์กร
ตระหนักถึงควำมส�ำคญัและมีควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธมินุษยชน 
และสำมำรถปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงถูกต้อง  
โดยได้จดัให้มีกำรอบรมหลักสูตร “สิทธมินุษยชนกบัภำคธรุกจิ” 
ให้กับพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงส�ำคัญขององค์กร 
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แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

บริษัทจึงมีการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้สถานการณ์
วิกฤตเช่นน้ี โดยบริษัทได้พิจารณาก�าหนดมาตรการในเรื่อง
สวัสดิการ เพื่อดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานท่ี ได้รับ 
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• ค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ใช้สิทธิ
ตามประกันสังคมให้ครบวงเงิน หากเกินสิทธิประกันสังคมให้
พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ

• มอบคปูองส�าหรบัซ้ืออาหารและเครือ่งด่ืม เพือ่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัวพนักงานที่ได้รับผลกระทบ 

• ช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตรพนักงาน ในกรณีท่ีคู ่สมรส
พนักงานได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของบริษัท 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการละเมิดหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
ซ่ึงการเคารพสทิธิมนุษยชนในทุกมิตจิะเป็นพืน้ฐานส�าคญั ในการน�า
ไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินการด้านสาธารณสุข โดยการยึดม่ัน
การใช้กฎหมายและมาตรฐานสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นหวัใจ
หลักในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
นอกจากน้ี มาตรการเชิงป้องกันจากรัฐบาลท่ีมุ่งคุ ้มครองด้าน
สาธารณสุข การกักตัว การมีค�าสั่งห้ามเดินทาง การเข้าถึงสินค้า
และบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การเข้าถึงประกันสังคมและสิทธิ
แรงงาน การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการคุ้มครองบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งมาตรการเชิงป้องกันต่าง ๆ ควรมีการด�าเนินการ
ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ตลอดจนค�านึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนเปราะบางและ 
ผู้มีความเสีย่ง พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการแก้ไขและบรรเทาความเสีย่ง
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผลมาจากมาตรการรับมือกับโรคระบาด 

ความมุ�งมั่น

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ปลูกฝ�งใน
องค�กร

ประเมิน
ผลกระทบ

การ
บูรณาการ

ติดตาม
ประสิทธิผล

การสื่อสาร มีส�วนร�วม
กับผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย

การเยียวยา
และรับ

ข�อร�องเร�ยน

• ระบุประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิ
มนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งที่เกิดข�้นแลวและอาจจะเกิดข�้น
ไดในอนาคต

• ระบุผูมีสวนเกี่ยวของที่อาจจะ
ไดรับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงพ�จารณา
สถานะของผูท่ีอยูในกลุมเปราะบาง 
เชน ผูหญิงและเด็ก แรงงานอพยพ
บุคคลทุพพลภาพและผูสูงอายุ

• การประเมินความเสี่ยงดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Right 
Risk Assessment)

• การประเมินผลกระทบดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Right 
Impact Assessment : HRIA)

• ออกแบบมาตรการปองกัน 
และลดผลกระทบความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

• นํามาตรการในเบื้องตนไปปฏิบัติ
ใชสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ

• ติดตามผลและทบทวน
กระบวนการ

มีสวนรวมกับผู
มีสวนไดสวนเสีย
ตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก เชน 
พนักงาน  ชุมชน  
หนวยงานภาครัฐ  
องคกรภาค
ประชาสังคม
เพ�่อสื่อสาร 
ผลลัพธ
การดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน
ของบร�ษัท

• การเยียวยาผู ได
รบัผลกระทบจาก
กรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

• การจัดตั้ง
กลไกรับ
ขอรองเร�ยนดาน
สิทธิมนุษยชน

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน  
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รอยละ 100 
พ�้นที่ดําเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกระบุวา
มีประเด็นความเสี่ยงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

การประเมินทบทวนความเสี่ยงด�านสิทธิมนุษยชน

รอยละ 100 
พ�้นที่ดําเนินการ
และกิจกรรมทางธุรกิจ
ไดรับการประเมินความเสี่ยง

รอยละ 84.6 
พ�้นที่ดําเนินการ
และกิจกรรมทางธุรกิจ
ถูกระบุวามีประเด็นความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

สรุปผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

1. แนวปฏิบัติด�านแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย
 และความเป�นอยู�ที่ดีของพนักงานคู�ค�า

2. ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค�า
 ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

3. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
 ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

ประเด็นความเสี่ยงสูง

รอยละ 100 
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทไดรับการประเมินความเสี่ยง

รอยละ 0.69 
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทถูกระบุวามีประเด็น
ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน

รอยละ 100 
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทที่ถูกระบุวามีประเด็น
ความเสี่ยงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยงคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

0 กรณี

ข�อร�องเร�ยนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา
จากการบร�หารจัดการดานสทิธมินุษยชนในรอบปทีผ่านมา  ยังไมพบกรณี
การละเมิดสทิธิมนุษยชนท่ีเกิดข�น้จากการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท  บร�ษัท
จึงยังไมมีการเยียวยาแกผูถูกละเมิด อยางไรก็ตาม บร�ษัทตระหนักถึง
โอกาสและความเสีย่งท่ีอาจเกิดข�น้ จงึมีการจดัเตร�ยมมาตรการเยียวยา
แกผูเสียหาย เพ�่อบรรเทาผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

การดําเนินงานด�านสิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�านทุกพ�้นที่ ทุกกิจกรรมการดําเนินการบร�ษัท 
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ (สโตร�พาร�ทเนอร�) และคู�ค�าลําดับที่ 1

เสร�มสร�างความตระหนักรู�ด�านการ
เคารพและการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล ให�กับคู�ค�าลําดับที่ 1 

เสร�มสร�างความตระหนักรู�ด�านการ
เคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล ให�กับพันธมิตรทางธุรกิจ 
(สโตร�พาร�ทเนอร�)

การประเมินผลกระทบด�านสิทธิมนุษยชน
ของกิจกรรมและพ�้นที่ที่มีความเสี่ยง
สําคัญขององค�กร (HRIA*)

รอยละ

81
รอยละ

100
รอยละ

100

ผูเขารวมการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน

ระดับผูชวยผูจัดการทั่วไปข�้นไป 300 ราย
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 ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง   มาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ        การบูรณาการมาตรการ

แนวปฏิบัติด้านแรงงาน สุขภาพ 
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานคู่ค้า

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ในรายงานบท ส่งมอบความรับผิดชอบ  
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

•	 จัดท�าและสื่อสารคู่มือจริยธรรม	และแนวปฏิบัติ
ส�าหรับคู่ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)

•	 จัดอบรมเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า
•	 ก�าหนดให้คู่ค้ารายใหม่ท�าแบบประเมินตนเอง 
ด้านความยั่งยืน	

•	 เข้าตรวจประเมินคู่ค้าด้านความยั่งยืน	ณ	 
สถานที่จริง	(Site	Visit	Audit)	ในกลุ่มคู่ค้า 
ที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง

•	 สนับสนุนให้คู่ค้าจัดท�าแผนการปรับปรุง	 
และติดตามผล

•	 พัฒนาคู่ค้าตามประเด็นที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง

•	 นโยบาย	แนวปฏิบัติด้านแรงงานของคู่ค้า
•	 คู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า
•	 มาตรฐานการท�างานของหน่วยงานจัดซื้อ	 
หน่วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ความปลอดภยัและสขุภาพของลกูค้า 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ในรายงานบท ยกระดับอาชีวอนามัย  
สร้างความปลอดภัย น่าท�างาน 
และคดัสรรอาหารปลอดภยั ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

•	 การตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	
ก่อนน�ามาวางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

•	 มีการตรวจสอบมาตรฐานร้านทุกเดือนโดย	QSSI
•	 มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของร้าน 
ทุกเดือน	

•	 คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	อาทิ	เมนูคุมแคล	
โครงการ	กินดี	อยู่ดี	มีสุข	โครงการ	Eat	Well

•	 แนวปฏิบัติในการดูแลลูกค้าและร้านในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

	 ไวรัสโควิด-19	(มาตรการเพิ่มเติม 
จากการประชุมทบทวน)

•	 ระบบเรียกคืนสินค้าและระบบจัดการข้อร้องเรียน
ลูกค้า

•	 จัดท�าฉลากโภชนาการ	และฉลากแสดง 
ค่าพลังงาน	ไขมัน	น�้าตาล	และโซเดียมแบบจีดีเอ	 
ในสินค้าประเภทอาหารและเบเกอรี่

•	 นโยบายบริษัท	
•	 มาตรฐานการท�างานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ความปลอดภัยและสุขภาพ 
ของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ในรายงานบท ยกระดับอาชีวอนามัย  
สร้างความปลอดภัย น่าท�างาน และ 
คดัสรรอาหารปลอดภยั ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

•	 มีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย	 
(Job	Safety	Analysis)	

•	 มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
รวมถึงเครื่องทุ่นแรง	ส�าหรับพนักงานตาม 
ลักษณะงาน

•	 โครงการยกระดับขับขี่ปลอดภัยส�าหรับ	Rider
•	 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่
ส�าหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

•	 แนวปฏิบัติของพนักงานร้านในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	
(มาตรการเพิ่มเติมจากการประชุมทบทวน)

•	 นโยบายบริษัท
•	 ประกาศเป้าหมายการด�าเนินการความปลอดภัย
ยานยนต์	

•	 มาตรฐานการท�างานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น	 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงแบบบูรณาการ 
(ภำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบของบริษัทพันธมิตรทำงธุรกิจ (สโตร์พำร์ทเนอร์) และคู่ค้ำล�ำดับที่ 1) 

70 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



จัดอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ”
บริษัทมุ่งด�ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
ว่ำด้วยธุรกิจกบัสิทธมินุษยชน (National Action Plan on Business and Human 
Rights : NAP) รวมถงึมุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธมินุษยชนให้กบัพนักงำนในพ้ืนที่
หรือกิจกรรมที่มีควำมเส่ียง เพ่ือให้พนักงำนในองค์กรตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 
เร่ืองสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึง
เป็นกำรป้องกันกำรละเมิดด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
ตลอดจนเพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรช้ีแนะว่ำด้วยธรุกจิ 
กบัสิทธมินุษยชนของสหประชำชำติ (UN Guiding Principles on Business and  
Human Rights : UNGP) ผ่ำนโครงกำรจดัอบรมหลักสูตร “สิทธมินุษยชนกบัภำคธรุกจิ”  
ซึ่งกำรจัดอบรมหลักสูตรดังกล่ำวมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นพนักงำนระดับบริหำร
ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไปข้ึนไป ที่เกี่ยวข้องกับควำมเส่ียงที่ส�ำคัญขององค์กร 
(Silent Issues) โดยหลักสูตรมีเน้ือหำครอบคลุมเร่ืองมำตรฐำนสำกลในเร่ืองกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรประเมิน 
ควำมเส่ียงด้ำนสิทธมินุษยชน ปี 2563 มีผู้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร “สิทธมินุษยชน
กับภำคธรุกจิ” จ�ำนวน 2 รุ่น รวม 300 รำย ในปี 2564 บริษทัมีแผนขยำยผลไปยัง 
ผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำที่เกี่ยวข้องกับควำมเส่ียงที่ส�ำคัญ 
ขององค์กร (Silent Issues) รวมถงึพนักงำนระดับผู้ช่วยผู้จดักำรทัว่ไปข้ึนไป ทีน่อกเหนือ 
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ Silent Issues ครบ ร้อยละ 100 และมีแผนขยำยผล 
กำรให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจครอบคลุมพนักงำนทกุระดับ ทกุพ้ืนที ่รวมถงึพันธมิตร
ทำงธรุกจิ (สโตร์พำร์ทเนอร์) และคูค้่ำล�ำดับที ่1 ครบ ร้อยละ 100 ผ่ำนระบบออนไลน์ 
ภำยในปี 2568

ผลลัพธ์และประโยชน ์
ที่ได้รับ

มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ” 

จ�านวน 2 รุ่น 

รวม 300 ราย
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สื่อสาร สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิงรุก

ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment : HRIA) 

นอกจำกน้ี บริษทัยังให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิทธมินุษยชนแบบเชิงรุกไปยังพนักงำน โดยส่ือสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
ที่หลำกหลำยและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย อำทิ อีเมล ป๊อปอัป (Pop-Up) บนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบงำนหลังร้ำน  
ของร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่น และร้ำนเบลลิน่ี (Bellinee’s) รวมถงึส่ือสำรเชิงรุกไปยังพันธมิตรทำงธรุกิจ (สโตร์พำร์ทเนอร์) ผ่ำนระบบ SBPMALL

บริษทัได้จดัท�ำกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธมินุษยชน (HRIA) ของผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบมำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือศกึษำถงึระดับผลกระทบ 
ของประเด็นควำมเส่ียงด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เหลืออยู่ ผ่ำนกำรเก็บข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ และสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นกับผู้ถือครองสิทธิ์  
โดยในปี 2563 ขยำยผลกำรประเมินผลกระทบของกลุ่มพนักงำนครอบคลุม ร้อยละ 100 ของทกุพ้ืนทีท่ีมี่ควำมเส่ียง โดยได้ด�ำเนินกำรเกบ็ข้อมูล
จำกพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ศูนย์กระจำยสินค้ำ โรงงำนซีพี แรม และ 24Shopping ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 23-30 พฤศจิกำยน 2563 มีผู้เข้ำร่วมกว่ำ 4,100 รำย

สามารถติดตามอ่านผลการประเมินและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
https://www.cpall.co.th/sustain/social-dimension/human-rights
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การปฏิบัติต่อแรงงาน
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรเคำรพสิทธิแรงงำนของพนักงำน ตลอดจนยึดม่ันหลักมำตรฐำนด้ำนแรงงำนทั้งในและ 
ต่ำงประเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรที่มีควำมเป็นเลิศ ตลอดจนกำรให้เสรีภำพในกำรแสดงออก 
แสดงควำมคิดเห็นและข้อกังวล ผ่ำนช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบริษัท พร้อมทั้งมุ่งสร้ำงควำมเป็นธรรมและ 
ควำมเหมำะสมด้ำนกำรจ้ำงงำน ค่ำจ้ำง ช่ัวโมงกำรท�ำงำน และพักจำกกำรท�ำงำน รวมไปถึงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี 
และสวัสดิกำรทำงสังคม โดยบริษทัได้จดัสรรสวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน์ต่ำง ๆ ด้วยควำมเป็นธรรมและเหมำะสมให้กับพนักงำน
ครอบคลุมทั้งพนักงำนประจ�ำและพนักงำนรำยวัน ตำมตัวอย่ำงในตำรำงด้ำนล่ำง

นอกจำกนี้ ยงัมีกำรจัดสรรสวัสดิกำรด้ำนเศรษฐกิจอื่น ๆ  ให้กับพนักงำนด้วย เช่น สวัสดิกำรเงินกู้ฉุกเฉิน จำกสถำบันกำรเงิน
ด้วยอตัรำดอกเบีย้พิเศษ เงนิช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนพัก เงนิช่วยเหลือกรณีปฏิบติังำนประจ�ำส�ำนักงำนต่ำงจงัหวัด (เบีย้กนัดำร) 
เป็นต้น ตลอดจนพนักงำนได้รับสิทธิพิเศษด้ำนควำมมั่นคงของชีวิต อำทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติ โครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำน (EJIP) 

สวัสดิการ สิทธิตามกฎหมายก�าหนด สิทธิที่บริษัทมอบให้พนักงาน

จ�านวนวันเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ส�าหรับพนักงานหญิง
98	วัน 120	วัน	

วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่าปีละ	13	วัน 14-18	วัน

วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ไม่น้อยกว่าปีละ	6	วัน 6-15	วัน

วันลากิจ 3	วัน 3-7	วัน

นอกจำกน้ี บริษทัมีควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรจดักำรด้ำนสิทธมินุษยชนอย่ำงต่อเน่ือง โดยก�ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียง
ด้ำนสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment : HRRA) เป็นประจ�ำทุก 3 ปี และให้มีกำรทบทวนมำตรกำรป้องกัน  
และลดผลกระทบควำมเส่ียงด้ำนสิทธมินุษยชนทกุปี รวมถงึให้มีกำรติดตำมและทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธมินุษยชน 
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกไตรมำส เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และหำโอกำสในกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกัน  
ลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไปได้อย่ำงทนัท่วงท ีทัง้น้ี สมดังเจตนำรมณ์ของบริษทั
ที่ต้องกำรให้พนักงำน สังคม และบริษัทอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเอื้ออำทร มีเมตตำ เคำรพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพ่ือกำรเติบโต 
ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน

73รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



การเคารพความต่างที่หลากหลาย

บริษทัยึดม่ันในกำรเคำรพควำมแตกต่ำงทีห่ลำกหลำยของพนักงำน โดยมุ่งม่ันปฏิบติัอย่ำงเท่ำเทยีมกบัพนักงำนทกุคน โดยไม่แบ่งแยก 
เช้ือชำติ สัญชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ อำยุ รวมถงึ ผู้พิกำร และสิทธมินุษยชนข้ันพ้ืนฐำนของมนุษย์ โดยในปีทีผ่่ำนมำ 
บริษัทได้ด�ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม กำรจัดงำนให้เหมำะสมกับผู้พิกำร โดย 
ผู้พิกำรสำมำรถท�ำงำนในถิ่นที่พ�ำนัก ตำมปณิธำนสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ เพื่อคนพิกำร ก่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนที่อยู่อำศัย  
โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจ้ำงงำนผู้พิกำร จ�ำนวน 810 รำย 

บริษทัเคำรพและสนับสนุนควำมเสมอภำคแก่พนักงำนหญงิในองค์กรให้เท่ำเทยีมกับพนักงำนชำย ผ่ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
ทำงอำชีพอย่ำงเท่ำเทียม เคำรพซึ่งกันและกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังมุมมองที่แตกต่ำงจำกควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ

การสนับสนุนสิทธิผูพ�การ  และบทบาทของพนักงานหญิงในองคกร

การจางงานผูพ�การ

810 ราย

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารระดับสูงทั้งหมด

รอยละ 42.9

พนักงานหญิงตอ
พนักงานทั้งหมด

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารระดับตนทั้งหมด

รอยละ 66.2

รอยละ 57.8

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารทั้งหมด

รอยละ 55.8

ผูบร�หารหญิงที่อยูในหนวยงาน
ที่สรางรายไดใหแกองคกร

รอยละ 53.3
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ทุกชีวิตที่อยู่รอบตัวคือครอบครัวของ ซีพี ออลล์ มีความส�าคัญและมีความต้องการ

ที่แตกต่างกันไป แต่เพราะเราใช้หวัใจพดูคุยกัน จึงเข้าใจและดูแลสานความสัมพนัธ์ 

อย่างย่ังยืนมาถงึวันนี ้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ทีสุ่ขหรอืทกุข์ เราพร้อมจบัมือเป็นก�าลังใจ 

เพื่อก้าวไปสู่ความส�าเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยกัน

เปิดใจรับความแตกต่าง 
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข



บร�ษัทมีกระบวนการสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ครบทุกบร�ษัท

100

100

100

100

เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

บร�ษัทมีกระบวนการสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียครบทุกบร�ษัท (ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG 8  ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�อ
เนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ�างงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่สมควรสําหรับทุกคน

 8.8  ปกป�องสิทธิแรงงานและส�งเสร�มสภาพ
แวดล�อมในการทํางานท่ีปลอดภยัและมัน่คง
สําหรบัผู�ทํางานทุกคน รวมถึงผู�ทาํงาน
ต�างด�าว โดยเฉพาะหญงิต�างด�าว และผู�ที่
ทํางานเส่ียงอนัตราย

SDG 16 ส�งเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให�ทุกคนเข�าถึง
ความยุติธรรม และสร�างสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดรบัชอบ และครอบคลมุ
ในทุกระดับ

 16.7  สร�างหลักประกันว�าจะมีกระบวนการตัดสินใจ
ท่ีมีความรบัผดิชอบ ครอบคลุม 

  มีส�วนร�วม และมีความเป�นตัวแทนท่ีดี 
  ในทกุระดับการตัดสนิใจ
 16.10 สร�างหลักประกันว�าสาธารณชนสามารถ

เข�าถึงข�อมลูและมกีารปกป�องเสร�ภาพ
  ข้ันพ�น้ฐาน โดยเป�นไปตามกฎหมายภายใน

ประเทศและความตกลงระหว�างประเทศ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อันดับ 1 
ประเภทร�านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง 
ที่น�าเชื่อถือที่สุด (Thailand’s Most 
Admires Brand 2020) 8 ป� ติดต�อกัน 
สะท�อนให�เห็นถึงการได�รับความ
ไว�วางใจจากผู�บร�โภค 

อันดับที่ 2 
บร�ษัทที่มีความมุ�งมั่น
สร�างสรรค�ประโยชน�เพ�่อสังคม 
(Most Committed to Social 
Causes) และอันดับ 5 ประเภท
บร�ษัทที่มีการจัดการดีที่สุด 
(Best Managed Company) 
โดยว�เคราะห�จากข�อมูลเชิงลึก 
Finance Asia’s 2020 Asia’s 
Best Companies

รางวัลองค�กรที่ได�รับความนิยม
ในฐานะองค�กรเพ�่อสิ�งแวดล�อม 
(Green Brand Love) ซึ่งเป�น 
แบรนด�ที่ได�รับความเชื่อมั่นจาก
ผู�บร�โภค ว�ามีการดําเนินธุรกิจที่ให�
คุณค�าต�อสังคม และสิ�งแวดล�อม

เปิดใจรับความแตกต่าง 
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข
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ความเสี่ยงและโอกาส

บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) 
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มี
ส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำง
ย่ังยืน โดยมุ่งให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมผูกพัน และ 
ส่งมอบคณุค่ำของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร รวมถงึกำรรับมือ
กับกำรเปล่ียนแปลงให้ทันสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และพร้อม 
ให้กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทัง้ภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวัง 
และสร้ำงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มอย่ำงสมดุล 
ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษทัมุ่งด�ำเนินธรุกจิโดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้ง 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำ กลุ่มคู่ค้ำ ผู้จัดหำ 
และผู้รับเหมำ กลุ่มชุมชน กลุ่มพนักงำน กลุ่มองค์กรพัฒนำ
เอกชน (NGOs) และองค์กรภำคประชำสังคม (CSOs) กลุ่ม 
ผู้น�ำทำงควำมคดิ กลุ่มส่ือมวลชนและบล็อกเกอร์ กลุ่มภำครัฐ  
กลุ ่มพันธมิตรทำงธุรกิจ (ผู ้ ให ้เช ่ำสถำนที่  และสโตร์  
พำร์ทเนอร์) กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนและนักวิเครำะห์  
กลุ่มเจ้ำหน้ี เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนในองค์กรรับทรำบทัศนคติ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด�ำเนินงำนขององค์กร ผ่ำนช่องทำง 
ต่ำง ๆ อำทิ กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อวัดควำมพึงพอใจ รบัฟังควำมคำดหวงั รวมถงึมมุมอง 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในประเด็นด้ำนควำมย่ังยืน
ครอบคลุมมิติทำงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งใน
ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เพ่ือน�ำประเด็นต่ำง ๆ  มำจดัล�ำดับ
ควำมส�ำคญั ซึง่ช่วยให้บริษทัสำมำรถวำงแผนกำรตอบสนอง
ได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงน�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำ
รำยงำนควำมยั่งยืนต่อไป 

Customer &
Stakeholder

Centric

01
ระบุและจัดลําดับ

ความสําคัญ

02
ค�นหาและว�เคราะห�

ความคาดหวัง

05
ยกระดับ

ความพ�งพอใจ
และความผูกพัน

03
วางแผนและ

ดาํเนินการตอบสนอง
ความคาดหวัง

04
ติดตาม
วัดผล
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ทั้งน้ี บริษัทมีกำรด�ำเนินกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่แตกตำ่งกันไปส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แต่ละกลุ่ม ดังน้ี

 ลูกค้า

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น 
- ศูนย์บริการข้อมูลและรับ 

ข้อร้องเรียน ลูกค้า 62,991 ครั้ง 
- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

• ส�ารวจความคิดเห็น และสัมภาษณ์
ลูกค้า 

• รายละเอียด และความถูกต้องของการส่งเสริมการขาย • สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การขาย

• เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ส่งเสริมการขาย

• คุณภาพและความปลอดภัย • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ 
ความปลอดภัย

• การดูแลสุขภาพ • คัดเลือกและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ

• ฉลากผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการที่ครบถ้วน • สื่อสารและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์ 
และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ อาทิ ส่งเสริมให้คู่ค้าจัดท�า
ฉลากโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้าตาล 
และโซเดียมแบบจีดีเอ (GDA) ทั้งภาคบังคับตามกฎหมาย  
และภาคสมัครใจ

• ระยะเวลาการให้บริการ • ปรับปรุงช่องทางการช�าระสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
• สร้างบรรยากาศที่ดีภายในร้านผ่านโครงการสร้างความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย SAVEQC

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน • การวางจ�าหน่ายสินค้าจากชุมชน

• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกประเภทต่าง ๆ ที่มีการให้ข้อมูลส่วนตัว

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไม่เป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อ 
สู่ลูกค้า 

• จ�าหน่ายสินค้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น

• ก�าหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า อาทิ พนักงานต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย และตรวจเชค็อณุหภมิูร่างกาย 
ก่อนปฏิบัติงาน ท�าความสะอาดเคาน์เตอร์และอุปกรณ์ 
ทุกอย่างในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง  
มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกบัพนกังาน 
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

• ลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและตรวจเช็คอุณหภูมิ 
ก่อนเข้ามาใช้บริการในร้านสาขา

• ไม่ขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน • มีสินค้าตามความต้องการของลูกค้าไม่ให้ขาดแคลน 
ตามช่วงสถานการณ์

• โครงการอิ่มคุ้ม ให้ลูกค้าเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสม 
ในช่วงวิกฤต

• สนับสนุนวัตถุดิบให้แก่โครงการข้าวกล่องเชฟฮัก 
 เพื่อส่งต่อข้าวกล่องให้แก่ 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

• บริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์และจัดส่งสินค้าถึงบ้าน • โครงการอิม่ท้องกับ 7-Eleven บรกิารส่งอาหารแบบเดลเิวอรี่ 
โดยสามารถสัง่อาหารผ่านการแชทกับ LINE Account ของร้าน 

• โครงการ SPEED-D รับ-ส่ง พัสดุทั่วไทยได้ที ่
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง
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	 คู่ค้า	ผู้จัดหา	และผู้รับเหมา	

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

•	 การส�ารวจความพึงพอใจคู่ค้า 
ทางธุรกิจปีละครั้ง

•	 การจัดประชุมสัมมนาและการแถลง
ทิศทางนโยบายขององค์กร

•	 การเยี่ยมเยียนคู่ค้า	พร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

•	 โครงการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
•	 การประเมินผลงาน	การให้ค�าปรึกษา	
และการพัฒนาศักยภาพ

•	 การสัมภาษณ์หาความต้องการและ
ความคาดหวังของคู่ค้าธุรกิจด้าน 
ความยั่งยืน

•	 การจัดสัมมนาแบ่งปันความรู้กับ 
คู่ค้าทุกกลุ่มในด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	

•	 ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์	 
โทร.	0	2826	7771

•	 การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย •	 การด�าเนินงานด้าน	Joint	Business	Plan	ร่วมกับคู่ค้า 
รายส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนา 
การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

•	 การรับฟังข้อคิดเห็นจากคู่ค้าทุกกลุ่ม	เพื่อน�ามาพัฒนา 
และปรับปรุงกระบวนการท�างานร่วมกัน

•	 การร่วมกับคู่ค้าทุกกลุ่มในการพัฒนาการบริหารห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับผิดชอบ	ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม

•	 การจัดการข้อขัดแย้ง	และสร้างการยอมรับจากชุมชน •	 สนับสนุนและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้รับเหมา 
ก่อสร้างเซเว่นอีเลฟเว่น	เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	 
ป้องกันการเกิดมลภาวะต่าง	ๆ	และลดผลกระทบ 
ที่จะเกิดกับชุมชนแวดล้อม

•	 การยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสนับสนุน 
ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน	โดยคัดเลือกและร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาจ�าหน่ายให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มต่าง	ๆ	

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี •	 ก�าหนดนโยบายและประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการ	

•	 การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	 
และจริยธรรมธุรกิจ

•	 การสือ่สารแนวทางและหลกัปฏบัิตทิางด้านธรรมาภบิาล	 
และจรยิธรรมธุรกิจให้กับคูค้่าทุกกลุม่

•	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน •	 การท�างานร่วมกับเครอืข่ายของภาครฐั	“รวมพลงั	อาสาสู้โกง”
•	 โครงการรบัรองการต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย	(CAC)

•	 การบริหารจัดการนวัตกรรม •	 พัฒนาโครงการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมแบบเปิด	 
(Open	Innovation)		การสร้างนวัตกรรมจากภายใน	 
และการปรับปรุงนวัตกรรม

•	 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ •	 ก�าหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน	และแนวปฏิบัติ
ส�าหรับคู่ค้าทางธุรกิจ	พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คัดเลือกสินค้า	ส่งเสริมให้คู่ค้าทางธุรกิจตระหนกัถงึ 
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม

•	 พัฒนาข้อก�าหนดการตรวจประเมินคู่ค้าตามนโยบายด้าน
การจดัหาอย่างย่ังยืนรวมท้ังจรยิธรรมและแนวปฏบัิตสิ�าหรบัคูค้่า	

•	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ •	 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•	 โครงการลดการใช้พลงังานของเครือ่งปรบัอากาศท่ีร้านสาขา

	แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)

•	 ความยืดหยุ่นในการส่งมอบสินค้า	 •	 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	อย่างสม�่าเสมอ

•	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งมอบสินค้า 
ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

•	 อ�านวยความสะดวกให้คู่ค้าในการส่งมอบสินค้าและบริการ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

•	 ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

•	 ก�าหนดช่องทางสื่อสารและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ 
การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	ให้คู่ค้าทุกกลุ่มทราบ 
ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
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 ชุมชน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวล 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
- ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น Call Center 
- ช่องทางออนไลน์และสื่อทางสังคม 
- ตู้รับความคิดเห็นหน้าองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ศนูย์กระจายสนิค้า 
• การส�ารวจความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจ

จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีละครั้ง
• การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนชุมชน 

ทุกไตรมาส
• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชน

โดยรอบโรงงาน ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ตามช่วงเทศกาล หรืองานประจ�าปี 
ของชุมชน

• ป้ายประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์

• สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน • การด�าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับชุมชน พร้อมจัดหาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าชุมชน 
รวมถึงโครงการศูนย์สนับสนุนชุมชน

• การพัฒนาชุมชน การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างชุมชน  
สังคม และธุรกิจ

• โครงการส่งเสรมิสขุภาพของชมุชน เช่น ตรวจสขุภาพเบ้ืองต้น 
รบัค�าปรกึษาจากแพทย์ และค�าแนะน�าเรือ่งการใช้ยาจากเภสชักร

• ชุดโครงการกาแฟมวลชน
• โครงการ E-Donation
• โครงการสนับสนุนน�้าดื่มให้กับนักดับเพลิง
• โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส�าหรับ

ชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

• การสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย  
พัฒนาคุณภาพสินค้า การส่งเสริมการเข้าถึงตลาด  
และช่องทางการขายของชุมชน

• ให้ความรู้ผ่านการอบรมและดูงานเกี่ยวกับกระบวนการ 
เพาะปลูก รวมไปถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

• เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าจากผู้ผลติรายย่อยในชมุชน 
ผ่านโครงการท่ีหลากหลาย อาทิ โครงการกล้วยหอมทอง  
และโครงการ 7-11 เคยีงข้างเกษตรกรไทย โครงการผลไม้ 
ตามฤดูกาล (ALL Fresh) โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต 
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ไร่เชิญตะวัน โครงการร่วมพัฒนาสินค้าศูนย์ภูฟ้า

• การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น • การปรบัปรงุภมิูทัศน์ และสภาพพ้ืนท่ีร้านค้าโดยรอบให้กลมกลนื
กับวฒันธรรมท้องถิน่

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี • การด�าเนินโครงการจดัการพลงังาน และขยายผลสูร้่านประหยัด
พลงังาน และร้านนวตักรรมต้นแบบ

• การด�าเนินโครงการการจดัการของเสยี อาทิ โครงการต้นกล้าไร้ถงั 
โครงการเซเว่นโกกรนี รีไซเคลิ พลาสตกิโรด  
โครงการกล่องวิเศษ โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน  
โครงการชวนใช้ Speed-D ส่งขยะรีไซเคิล  
โครงการ Food Waste Management น�าร่องพื้นที่เกาะสมุย

• การให้โอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมทักษะ 
ทางอาชีพที่ยั่งยืน

• การด�าเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาและโอกาสทาง 
อาชีพ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมสร้างอาชีพให้กับ
นักศึกษาฝึกงาน โครงการคืนคนดีสู่สังคม 

 โครงการเรียนฟรี มีรายได้
• โครงการสร้างบุคลากรหมากล้อมทางการศึกษา
• โครงการการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน

สาขาอาชีพด้วยวิธีการฝึกอบรมแบบออนไลน์

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• สินค้าที่จ�าเป็นต่อการอุปโภค บริโภค มีราคาปกติ 
• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
• การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น
• การจ้างงานในชุมชน ช่วงสถานการณ์วิกฤต

• โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน มอบ 77 ล้านบาท  
ให้ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

• สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE  
หน้ากากอนามัย มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

• สนับสนุนอาหาร น�้าดื่ม ให้แก่บุคคลที่อยู่ในช่วงกักตัว 
และบุคลากรในโรงพยาบาล
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 พนักงาน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การส�ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันประจ�าปี

• การส�ารวจความสุขของพนักงานระดับ
ผู้จัดการร้าน

• ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่อง 
ร้องเรียน เช่น
- เคาะระฆัง 398 ครั้ง
- การเยี่ยมเยือนสายร้าน ส�านักงาน 

และศูนย์กระจายสินค้า 12 ครั้ง
• การสร้างระบบ Intranet วารสาร

ภายใน และการแจ้งข่าวประจ�าวัน 
ผ่านช่องทางดิจิทัล

• การประชุมน�าเสนอผลงาน นวัตกรรม 
การประกวด การระบุ และประเมิน 
ความเสี่ยง

• การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
สวัสดิการของบริษัทครอบคลุม
พนักงาน ร้อยละ 100

• ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์  
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ 
ศูนย์แจ้งข้อมูล สื่อออนไลน์ของบริษัท 
โครงการเคาะระฆัง เป็นต้น

• การมีผลตอบแทนและสวัสดิการระยะยาว • การด�าเนินโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (Employee 
Joint Investment Program : EJIP ระยะท่ี 3 ปี 2560-2565

• โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนและหลงัเกษียณอายุพนักงาน

• การพฒันาขีดความสามารถ ความก้าวหน้า และความม่ันใจ • การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้น�า
• การอบรมให้ความรู ้ทักษะท่ีเหมาะสม และตรงตามความสนใจ
• การพัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ 

และเป็นคนดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการปรับปรุงระบบ 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โปรแกรม Development 
Program for Food and Beverage Strategy  
โครงการ CP ALL Young Challenger ส�าหรบัพนักงานรุน่ใหม่ 
การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง

• การปรบัปรงุระบบการบรหิารผลการปฏิบัตงิาน (ALL Perform)

• การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเครียด 
อันเนื่องมาจากการท�างาน

• การให้ค�าปรึกษาและด�าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
และปฏิบัติธรรม

• กิจกรรม Flexible Time Arrangement
• โครงการ “รักษ์สุขภาพ” 
• โครงการลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการจัดการ

ความเครียด
• การน�าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

• การมีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี • การพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถงึ โครงการวฒันธรรม
ความปลอดภยั และโครงการพฤตกิรรมความปลอดภยั

• การส่งเสรมิให้สถานประกอบการด�าเนินงานตามมาตรฐาน
แรงงาน พร้อมท้ังผลกัดันการด�าเนินงานตามแนวปฏบัิต ิ
ด้านแรงงานท่ีดี

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ความมั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19  
เมื่อเดินทางมาท�างานที่ส�านักงาน

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

• การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น

• เทคโนโลยี ระบบการท�างานผ่านแพลตฟอร์มที่ดี

• สนับสนุนทางการเงินแก่พนักงาน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา
พยาบาล เป็นต้น

• จัดมาตรการคัดกรองบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 
และรายงานจ�านวนตัวเลขของการคัดกรองแต่ละกลุ่ม 
ทุกวันแก่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า
ทั่วประเทศ ส�านักงานส่วนกลาง ส�านักงานภาคและปริมณฑล  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ม A กลุ่มติดเชื้อ
- กลุ่ม B กลุ่มมีประวัติใกล้ชิดกลุ่ม A หรือมีประวัติจาก

ประเทศกลุ่มเสี่ยง
- กลุ่ม C กลุ่มมีประวัติใกล้ชิดกลุ่ม B
- กลุ่ม D กลุ่มไม่มีข้อมูลยืนยันที่น่าเชื่อถือ

• ลักษณะการท�างาน แบ่งกลุ่มท�างานที่บ้าน และสลับเข้าท�างาน
ที่ส�านักงานตามความเหมาะสม

• ส่งมอบอาหาร น�้าดื่ม และให้ก�าลังใจแก่พนักงาน 
ท่ีเข้าท�างานท่ีร้านสาขา สนับสนุน E-Coupon ในการด�ารงชพี 
โดยให้พนักงาน ครอบครัวพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก  
โควิด-19 จากการให้หยุดงาน ถูกเลิกจ้าง หรือปิดกิจการ
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              ผู้น�าทางความคิด 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวที
การท�างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม
อื่น ๆ

• สนับสนุนกิจกรรม หรอืโครงการของ
องค์กร ในประเด็นที่สอดคล้องตาม 
ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปัน
โอกาสให้ทุกคน”

• การสร้างความพนัธ์ท่ีดี ผ่านการเข้าพบ 
หารือ และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

• ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรฐานราก • การรบัฟังความคดิเหน็ และปัญหาของชมุชน ร่วมกับองค์กร
ภาคประชาสงัคม

• ให้การสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร 
เพือ่การผลติและการกระจายสนิค้าท่ีสอดคล้องกับความจ�าเป็น 

• ร่วมกับองค์กรภาคประชาสงัคมสนันสนุนการกระจายผลผลติ
ในตลาดท้องถิน่

• การสร้างและน�าสิง่ท่ีสงัคมมีอยู่แล้วมาพฒันา สามารถสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันตลอดท้ังห่วงโซ่อปุทาน

• สือ่สารและสร้างการเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจ�าวนัของคนรุน่ใหม่ 
เข้าถึงคนรุน่ใหม่ได้อย่างลกึซ้ึง

• พัฒนาโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และกลุ่มเกษตรกร

• การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

• สนับสนุนโครงการด้านการจัดการขยะร่วมกับองค์กร 
ภาคประชาสังคมและชุมชน เช่น โครงการ Food Waste  
Management โครงการรีไซเคลิขยะพสาสตกิเป็นของใช้ เป็นต้น

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่าง 
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

• โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่าง 
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• เผยแพร่โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19

     องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs)

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวที
การท�างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม
อื่น ๆ

• สนับสนุนกิจกรรม หรอืโครงการ 
ขององค์กร ในประเด็นที่สอดคล้องตาม 
ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปัน
โอกาสให้ทุกคน”

• การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี ผ่านการ 
เข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

• ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรฐานราก • การรบัฟังความคดิเหน็และปัญหาของชมุชน และร่วมกับองค์กร
ภาคประชาสังคม

• ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อ 
การผลิต และการกระจายสินค้าที่สอดคล้องกบัความจ�าเป็น  
เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

• ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม สนันสนุนการกระจาย
ผลผลิตในตลาดท้องถิ่น

• การสร้างและน�าสิ่งที่สังคมมีอยู่แล้วมาพัฒนา สามารถสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

• โครงการให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน  
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และกลุ่มเกษตรกร

• การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• สนับสนุนโครงการด้านการจัดการขยะร่วมกับองค์กร 
ภาคประชาสังคม และชุมชน เช่น โครงการ Food Waste  
Management โครงการรีไซเคิลขยะพลาสติก  
โครงการต้นกล้าไร้ถัง เป็นต้น

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

• สนันสนุนให้ความช่วยเหลือ ชุมชน และกลุ่มคน 
ที่ได้รับผลกระทบ

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• เผยแพร่โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

• สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ในโครงการมอบ 
เครื่องอุปโภค บริโภค ส�าหรับกลุ่มอาชีพและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เช่น กลุ่มคนขับแท็กซี่ มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง 
แม่ค้า หาบเร่แผงลอย 

• สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ในโครงการมอบ 
เครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน
ส�าหรับเด็กและผู้ปกครองที่มีภาวะพิการทางสมองและ 
การเคลื่อนไหว 

• สนับสนุนองค์กรภาคประชาสงัคมจดัท�าโครงการ กองทุนชมุชน 
เพื่อการจัดการการเข้าถึงอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค
ส�าหรับผู้ประสบปัญหา และส่งเสริมการระดมความช่วยเหลอื
ระหว่างชุมชน เพื่อความยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ของชุมชน
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 สื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• โครงการส่งเสริมกิจกรรมสื่อประจ�าปี 
- รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี
- รางวัลคนดีประเทศไทย สาขา

สื่อมวลชนสร้างสรรค์สังคม
- รางวัล “Anti-Corruption  

Awards 2020” ส่งเสริมการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจ�าปี 2563

- การจดังาน “I Creator Conference 
2020”

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ของสือ่มวลชน เช่น งานครบรอบกิจกรรม 
CSR การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพสื่อ

• การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูลกับ
สื่อมวลชน

• โครงการ Co Project with Media เช่น 
ร่วมกับสื่อมวลชนช่วยเหลือชุมชน 
และสังคมในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย 
ในพื้นที่ต่าง ๆ 

• โครงการน�าคณะสื่อมวลชน 
ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 

• การรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
• การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุม่ 

น�าคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม 
การด�าเนินธุรกิจของธุรกิจ  SMEs

  และเกษตรกร
• การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการ 

จัดสัมมนาเทรนด์ของโซเชียลมีเดีย

• การสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งกับพื้นที่ชุมชน  
ผ่านโซเชยีลมีเดีย เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถกูต้อง

• การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งโซเชียล
สื่อออนไลน์ สื่อมวลชน และช่องทางออนไลน์ขององค์กรและ
พนักงาน

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ • การคัดสรรและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ

• นวัตกรรมเพื่ออ�านวยความสะดวกในการช�าระสินค้า • การพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ โดยมีระบบขนส่งที่หลากหลาย 
ช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลาย และการเข้าถึงสินค้า
ส�าหรับผู้บริโภคที่ง่ายยิ่งขึ้น

• การปรับปรุงและกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่องค์กร • การสื่อสารผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งโซเชียลมีเดีย สื่อมวลชน 
สื่อออนไลน์ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

• โครงการ “ปลูกฝัน ปันโอกาส” by CP ALL

• การปรับปรุงระบบการท�างานขององค์กรให้ตอบโจทย ์
โลกในยุคปัจจุบัน 

• การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร 
• การใช้เทคโนโลยีดจิิทัลปรบัปรงุกระบวนการท�างาน เช่น O2O  

IT Platform, ปัญญาประดษิฐ์ (AI)

• บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม • การประกาศใช้นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
การพจิารณาข้ันตอนการออกแบบ และการเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ 
พร้อมค�านึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Product Life Cycle) ภายใต้กลยุทธ์ เซเว่นโกกรีน  
ตามแนวทาง  “การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Packaging)”

• การบริการที่ดีและมีคุณภาพ • มีการปรับปรุง พัฒนาการบริการอยู่ตลอดเวลา

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ความร่วมมือในการสื่อสารและเปิดเผยเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่เกี่ยวข้อง

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่องทางโซเชียลมีเดีย

• มาตรฐานความปลอดภัยในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

• แบ่งปันแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ผ่านสือ่ทุกช่องทาง ท้ังโซเชียลมีเดยี 
สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ 

• ให้ความร่วมมือในการติดตาม และเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ต่อสาธารณะ

• การสื่อสารเกี่ยวกับการบริการที่มีมาตรฐาน ให้ความส�าคัญ
กับความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
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 ภาครัฐ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ 
และความช่วยเหลอืต่าง ๆ 53 ครัง้ กับ 
กรมการค้าภายใน องค์การอาหารและยา 
(อย.) ส�านักอนามัย ส�านักสิ่งแวดล้อม 
และส�านักงานเขต 50 เขต ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

• การร่วมแสดงความคิดเห็น และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
อย่างเปิดเผย 29 ครั้ง

• การติดต่อประสานงานขอรับบริการ
ภาครัฐ และการรับการตรวจเยี่ยม
กิจการ

• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากขยะพลาสติก ร่วมกับ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ผ่านโครงการ “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
(Circular Economy)”

• การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด

• ศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
ที่มีความจ�าเพาะกับพื้นที่หรือกฎหมายท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
น�ามาประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ

• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการแสดงออกถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• น�าเสนอมุมมองผ่านสมาคม การรวมกลุ่มทางการค้าต่าง ๆ
• สนับสนุนการตรวจประเมินเบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้า • ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันและป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ให้ความร่วมมือกับภาครฐัเปิดเผยข้อมูลผู้ตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
• ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด 
• ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 และวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี
• ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจท่ามกลาง

สถานการณ์วิกฤต 
• การจัดการขยะตดิเชือ้อย่างถกูต้อง เช่น หน้ากากอนามัยใช้แล้ว
• ไม่มีการกักตุนสินค้า

• ร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอย่างถูกต้อง  
รวมถึงการติดตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่เผยแพร ่
ออกมาอย่างสม�่าเสมอ

• ตรวจสอบภายในองค์กรถงึการปฏบัิตติามนโยบายของภาครฐั
• ควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมตามภาครัฐก�าหนด
• ส่งเสริมคู่ค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติของภาครัฐ

อย่างถูกต้อง

พร้อมกนัน้ี บริษทัเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกบัทกุภำคส่วน เพ่ือร่วมให้ค�ำปรึกษำ แสดงควำมคดิเห็น และรับทรำบแนวโน้มควำมต้องกำร 
โดยสนับสนุนงบประมำณรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทเข้ำไปช่วยสมำคมต่ำง ๆ ดังนี้

ล�าดับ สมาคม งบประมาณปี 2563 (บาท)

1 	สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 77,000

2 	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 55,277

3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 66,430
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โดยในปี 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนโครงกำรในหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ที่เข้ำร่วม ดังนี้

 โครงการ Business Accelerator

สนับสนุนระบบกำรคดักรองและเคร่ืองมือพัฒนำผู้ประกอบกำร บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมลงนำมควำมร่วมมือ 
กบัหอกำรค้ำ และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย โครงกำรน�ำร่องในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (โควิด-19) ด�ำเนินโครงกำร Business Accelerator กำรสนับสนุนระบบกำรคัดกรอง และเคร่ืองมือในกำรพัฒนำ 
ผู้ประกอบกำร กำรประเมินควำมพร้อมของผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถตรวจสอบผ่ำนระบบออนไลน์ ที่รวบรวมองค์ควำมรู ้
กำรคัดเลือกสินค้ำของร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น ท�ำให้รับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง ก่อนที่จะขยำยตลำด 
สู่ Modern Trade ซึ่งเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้กับ SMEs ที่เป็นสมำชิกหอกำรค้ำไทยและเครือข่ำยทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจในภำวะวิกฤตให้พร้อมกลับสู่ตลำดได้อย่ำงเข้มแข็ง 

 
 โครงการ Circular Economy 

ซพีี ออลล์ เข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกขยะพลำสติก ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรบริหำรจดักำร
ขยะพลำสติก คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) โดยมีบทบำท 
ในกำรร่วมเสนอข้อคดิเห็นใน (ร่ำง) Roadmap กำรจดักำรขยะพลำสติก พ.ศ. 2561-2573 ของประเทศ เพ่ือเข้ำสู่ “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)” โดยเข้ำร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยภำคเอกชนในกำรท�ำงำนร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภำพ 
ส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ในกำรร่วมมือกันด�ำเนินโครงกำรลดกำร 
ใช้ถุงพลำสติก โครงกำรลดกำรใช้พลำสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โครงกำรคัดแยกขยะ รวมทั้งโครงกำรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับประเด็น 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม และเข้ำร่วมทมีงำน PPP Plastic (PPP : Public Private Partnership) ซึง่เป็นคณะท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกขยะพลำสติก โดยรับกำรจดัต้ังอย่ำงเป็นทำงกำรจำกคณะอนุกรรมกำรบริหำรจดักำรขยะพลำสติก เพ่ือสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะพลำสติกในกำรขับเคล่ือนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำขยะพลำสติกของ
ประเทศให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใต้แนวทำง “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”
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      พันธมิตรทางธุรกิจ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

ผู้ให้เช่าสถานที่

• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง 
ร้องเรียน เช่น
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน 

ผ่านหน่วยงานรับข้อร้องเรียน  
Call Center 956 ครั้ง

- การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ผ่านทางการส่งข้อความ SMS
- เยี่ยมเยียนเจ้าของสถานที่อย่างน้อย

ไตรมาสละครั้ง 
• ส่งข้อความ SMS อวยพรเนื่องใน

โอกาสต่าง ๆ 
• มอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
• สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

• การด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ตามหลกัธรรมาภบิาล 
• ได้รับความร่วมมือและแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

• มีระบบดูแล ติดตาม และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
• ยกระดบัการส�ารวจความพงึพอใจของเจ้าของสถานท่ีท่ีมีต่อบรษัิท

• การประชาสมัพันธ์และชีแ้จงข่าวสารนโยบายบรษัิท • เยีย่มเยียนเพ่ือสร้างความสมัพันธ์กับเจ้าของสถานท่ีอย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้

• การประชาสมัพันธ์ข่าวสารผ่านทางการส่งข้อความ  
SMS และอเีมล

• สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าของสถานที่กลุ่มท�าเลพิเศษ 
และคู่ค้ากลยุทธ์

• ได้รับค่าเช่าตรงเวลา • มีระบบการจ่ายค่าเช่าภายในเวลาที่ก�าหนด

• การดูแลสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งระหว่างอายุ
สัญญาเช่า และหลังจากเลิกสัญญา

• มีมาตรการดูแลสถานท่ีเช่าและสภาพแวดล้อมบรเิวณสถานท่ีเช่า

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเช่า เช่น การจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลา
• การจัดการขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยในร้านสาขา

• มีมาตรการและการจ่ายค่าเช่าตรงเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้เจ้าของสถานที่ให้เช่า 

• มีมาตรการในการจัดการขยะติดเชื้อในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

 โครงการ e-Tax Invoice ใบเสร็จรับเงิน และใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) เน้นย�ำ้ควำมสะดวก บอกต่อบริกำรรูปแบบใหม่ ด้วยกำรส่งมอบควำมสะดวกให้กบัลูกค้ำ เปิดช่องทำง 
ให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกรับเอกสำรด้วยนวัตกรรมใบเสร็จรับเงนิ ใบก�ำกบัภำษอีย่ำงย่อ และใบก�ำกบัภำษเีต็มรูป เป็นข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์  
เพื่อลดโลกร้อน โดยสมำชิก ALL Member สำมำรถรับได้ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven

ทั้งนี้ ช่วยลดปริมำณกำรใช้กระดำษเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเน้นย�้ำกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ำ
 •	 สะดวก	ใบเสร็จฯ	ไม่สูญหาย	ตรวจสอบได้ตลอดเวลา		
 •	 ลดการใช้ทรัพยากรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
 •	 ปลอดภัย	โหลดไฟล์เก็บไว้ที่เครื่องของตนเอง
 •	 รวดเร็ว	สามารถขอใบก�ากับภาษีเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน	7-Eleven		
 •	 ตอบสนอง	Digital	Lifestyle

เป�นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�สามารถยืนยันตัวตน
ของผู�ออกใบกํากับภาษี (ผู�ขาย) 
และรับรองถึงความถูกต�องของข�อมูล

จากรูปแบบดั้งเดิม ผ�านกระดาษ

เลือกรับ

• หมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
 (Digital Certificate)

• ลายมือชื่อดิจิทัล 
 (Digital Signature)
 โดยจัดสงใหกับลูกคาผาน
 แอปพลิเคชัน 7-Eleven หร�ออีเมล
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 พันธมิตรทางธุรกิจ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

สโตร์พาร์ทเนอร์

• การส�ารวจความผูกพันประจ�าปี
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง 

ร้องเรียน เช่น
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน

ผ่าน Call Center 1,431 ครั้ง 
- การส�ารวจความพึงพอใจ 

ผ่านเว็บไซต์รายไตรมาส
• วารสารรายเดือน
• ช่องทางเว็บไซต์ SBP MALL 
• ช่องทาง CP All Connect
• การประชุม สัมมนา และกิจกรรม
• งานประกาศนโยบายและทิศทาง 

ของบริษัทไปถึงสโตร์พาร์ทเนอร์

• การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ธุรกิจ

• การสื่อสารแนวทางและหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาล  
และจริยธรรมธุรกิจ

• การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และการบริหาร
จัดการธุรกิจ

• การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการบริหารจัดการ

• การบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและการด�าเนินการ
• การพัฒนาความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับ 

ความต้องการของตลาด

• การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสารและนโยบายของบริษัท • การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

• ความมั่นคงทางธุรกิจ การขยายธุรกิจและด�าเนินธุรกิจ 
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

• การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ  
เพื่อความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การด�าเนินงาน
พนักงาน

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ช่วยเหลือจากบริษัทที่รวดเร็ว

• บริษัทช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ค่าท�าความสะอาด 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามมาตรการป้องกันฯ

• ให้สโตร์พาร์ทเนอร์ยืมเงินสดค�้าประกันเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

• มาตรการยืดหยุ่น เช่น การชะลอ หรือยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากบริษัท การยืดอายุสัญญาร้าน กรณีร้านปิด
ชั่วคราว

• ให้ความช่วยเหลือแก่สโตร์พาร์ทเนอร์ในเรื่องของ 
การให้ข้อมูลหรือเอกสารส�าคัญต่าง ๆ

• การสือ่สารข่าวสารประชาสมัพนัธ์และการให้ก�าลงัใจจากบรษัิท
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 ผู้ถือหุ้น 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• งบการเงิน
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  

(แบบ 56-1)
• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร  
และจดหมาย

• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

• การลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้า โรงงาน 
และคลังสินค้าของบริษัท

• การประเมินโดยหน่วยงานอิสระ 
จากภายนอกเพื่อแสดงว่าบริษัทเป็น 
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และ 

มีความย่ังยืนท้ังในระดับชาตแิละระดับโลก 
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) สถาบันส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, DJSI, FTSE Russell

• ผลการด�าเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ • บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต ลดความเสี่ยง  
และเพิ่มความโปร่งใส

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี • ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด

• การให้ความเท่าเทียม และการรักษาผลประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้น

• ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล 
ภาพลักษณ์ และการยอมรับจากสังคม

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เพื่อน�ามาประกอบการ
พิจารณาในการก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง 
การด�าเนินงานของบริษัท

• ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันและป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน • การด�าเนินงานด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ผ่านการสนับสนุนผู้วิสาหกิจ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการ                               
รายย่อยในชุมชน

• ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลในระดับดีเลิศ โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
และสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกชั้นน�าของประเทศและของโลก เช่น 
หุ้นยั่งยืน (THSI), DJSI, FTSE4Good Index

• ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

• ปรับปรุงแก้ ไขกฎบัตร นโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
นโยบายความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• การก�าหนดมาตรการและสือ่สารด�าเนินงานช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างโปร่งใส

• มาตรการความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด-19

• สื่อสารมาตรการ และผลการด�าเนินงาน 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม�่าเสมอและโปร่งใส

• ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้
ตามค�าแนะน�าการป้องกันการควบคุมโรคส�าหรับการ 
จัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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 นักลงทุนและนักวิเคราะห์ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานต่อ 
นักวิเคราะห์ (Analysis Meeting, 
Opportunity Day) ทุกไตรมาส

• งบการเงิน
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

(แบบ 56-1)
• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร และ
จดหมาย

• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

• การลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้า โรงงาน 
และคลังสินค้าของบริษัท

• การประเมินโดยหน่วยงานอิสระจาก
ภายนอกเพื่อแสดงว่าบริษัทเป็น 
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และ 
มีความย่ังยืนท้ังในระดับชาตแิละระดับโลก 
เช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) สถาบันส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, DJSI, FTSE Russell

• การให้ข้อมูลต่อ Credit Rating Agency 
เพือ่ประเมินอนัดบัความน่าเชือ่ถอืให้หุน้กู้
ของบริษัท

• ผลการด�าเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ • บรหิารจดัการธุรกิจให้เตบิโต ลดความเสีย่ง และเพ่ิมความโปร่งใส

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Minority Shareholders)

• ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

• การให้ความเท่าเทียม และการรักษาผลประโยชน์
 ของนักลงทุน และนักวิเคราะห์

• ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล  
ภาพลักษณ์องค์กร และการยอมรับจากสังคม

• รับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อน�ามา
ประกอบการพิจารณาในการก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง 
การด�าเนินงานของบริษัท

• ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันและป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน • การด�าเนินงานด้านส่งเสรมิการสร้างอาชพีสร้างรายได้ให้กับ 
ชมุชนท้องถิน่ผ่านการสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม (SMEs) รวมถงึผู้ประกอบการรายย่อยในชมุชน

• ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลในระดับดีเลิศ โดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
และสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกชั้นน�าของประเทศและของโลก เช่น 
หุ้นยั่งยืน (THSI), DJSI, FTSE4Good Index

• ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

• ปรับปรุงแก้ ไขกฎบัตร นโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
นโยบายความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานสากล

• หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาด มีการ
ซื้อขายในตลาดรอง อีกทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดรอง
สะท้อนถึงราคายุติธรรมเป็นอย่างน้อย

• จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์ทั้งไทย 
และต่างประเทศ มีการเขียนบทวิเคราะห์เพื่อให้หลักทรัพย์ 
ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาดเสมอ

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• การก�าหนดมาตรการ และสื่อสารด�าเนินงานช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างโปร่งใส

• การก�าหนดมาตรการการจัดประชุมช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

• เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ครบถ้วน เท่าเทียมกับช่วงเวลาปกติ

• สื่อสารมาตรการ และผลการด�าเนินงาน 
ให้นักลงทุนนักวิเคราะห์ทราบอย่างสม�่าเสมอและโปร่งใส

• จัดประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย  
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 เจ้าหนี้ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การประชมุหารอืร่วมเม่ือได้รบัการร้องขอ 
• สิ่งพิมพ์ จดหมาย สื่อสารสนเทศ

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหนี้ 
โดยเคร่งครัด

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเบื้องต้น 
หน่วยงานต้นสงักัดรบัผิดชอบดแูลบรหิารจัดการ ให้เป็นไปโดย 
เงือ่นไขสญัญา หากมีประเดน็ท่ีอาจท�าให้เกิดความเสีย่งเกิดข้ึน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทโดยมีฝ่าย 
กฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่สามารถ
ช่วยก�ากับดูแล

• ในกรณีที่มีประเด็นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัท 
กับเจ้าหนี้ (คู่ค้า) บริษัทได้ด�าเนินการเชิญประชุมเพื่อให้เจ้าหนี้ 
ได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมา 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

• หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทจะมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด�าเนินการส่งจดหมายหรือ
บันทึก เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหนี้ในการปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัท

• การช�าระหนี้ตรงตามก�าหนด • ในการช�าระเงนิให้แก่เจ้าหน้ี ผ่านทางบัญชจ่ีายช�าระตามงวดหรอื
ตามเครดติเทอม ควรเป็นไปตามเงือ่นไข ยึดหลกัความถกูต้อง 
โปร่งใส ตรงเวลา หากมีกรณท่ีีไม่เป็นไปตามเงือ่นไข จะมีการ 
ชีแ้จงต่อหน่วยงานต้นสงักัด เพือ่สือ่สารกับเจ้าหน้ีโดยตรง 

• การรายงานสถานะทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส  
และตรวจสอบได้

• การรายงานงบการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัท  
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• การรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทในส่วนของเจ้าหนี้ 
โดยทางบัญชีจะมีการสอบทวนเจ้าหนี้ที่เกินก�าหนดช�าระ
ทุกเดือน พร้อมสาเหตุที่เกิดขึ้น ก�าหนดช�าระ และส่งหนังสือ 
ยืนยันยอดเจ้าหนี้ในระหว่างปี ซึ่งมีการกระทบยอดรายการ
ที่แตกต่างกัน ประสานงานแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบ และมีการ
เคลียร์ยอดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยผลการด�าเนินงาน 
ผ่านรายงานประจ�าปีทุกไตรมาส นอกจากนี้ การตรวจสอบ
รายการเจ้าหนี้คงค้างจากผู้สอบบัญชี และมีการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานของผู้สอบบัญชี

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ไม่มีข่าวเสียหายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด-19 

• ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในภาวะควบคุมได้

• ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ให้ ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้
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บคุลากรทกุคนในครอบครวั ซพีี ออลล์ ได้รบัการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง  

มีทศันคติทีพ่ร้อมจะปรบัตัวให้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจทิลั 

เป่ียมด้วยทกัษะใหม่ ๆ ทีจ่�าเป็นต่อการเติบโตก้าวหน้าในอนาคต แม้ทกุคน 

จะต่างที่มา แต่มีหัวใจรักและผูกพันในองค์กรเป็นหนึ่งเดียว และพร้อม 

ขับเคลื่อนสรรค์สร้างความส�าเร็จให้กับ ซีพี ออลล์ ไปด้วยกัน

ผสมส่วนเหมือน
ผสานส่วนต่าง 
สร้างคนดีและคนเก่ง 
ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว



ผู�นําและพนักงานของบร�ษัทผ�านการอบรมพัฒนาความรู�
และความเข�าใจด�านความยั่งยืนครบ

ร�อยละ 100

เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

ผู�นําและพนักงานของบร�ษัทผ�านการอบรมพัฒนาความรู�และความเข�าใจด�านความยั่งยืน (ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG4 สร�างหลักประกันว�าทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย�างครอบคลุมและ
เท�าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

 4.4 เพ��มจํานวนเยาวชนและผู�ใหญ�ที่มีทักษะ
ที่จําเป�น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพ สําหรับการจ�างงาน การมีงานที่ดี 
และการเป�นผู�ประกอบการ

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต�อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ�างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 
และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน

 8.2  บรรลกุารมผีลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดบั
ท่ีสูงข�น้ผ�านการทาํให�หลากหลาย การยก
ระดับเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึง
การมุ�งเน�นในภาคส�วนท่ีมีมลูค�าเพ��มสูง
และใช�แรงงานเข�มข�น

 8.5 บรรลุการจ�างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ 
และการมีงานทีส่มควรสําหรบัหญงิและ
ชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู�มภีาวะ
ทุพพลภาพ และให�มีการจ�ายทีเ่ท�าเทียม
สําหรบังานท่ีมีคณุค�าเท�าเทียมกัน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ 100  
ผู�บร�หารและพนักงานทุกระดับ  
ผ�านการเร�ยนรู� และประเมินผล
ความเข�าใจเร�่อง 
“Digital Mindset”

รอยละ  96  
สโตร�พาร�ทเนอร�  ผ�านการ
เร�ยนรู�  และประเมนิผลความเข�าใจ
เร�่อง “Digital Mindset”

รอยละ 98  
พนักงานกลุ�มที่มี
ศักยภาพสูง  ยังคงทํางาน
อยู�กับองค�กร

ร�อยละ 26 
พนักงานกลุ�มที่มี
ศักยภาพสูง ถูกกําหนด
ให�เป�นผู�สืบทอดตําแหน�ง

33

                    52

                     100

                     100

ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง 
สร้างคนดีและคนเก่ง ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
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ความเสี่ยงและโอกาส

บคุลำกรเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนส�ำคญัทีช่่วยขับเคล่ือนองค์กรให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำย ดังน้ัน กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลจึงนับว่ำเป็นหน่ึง 
ในตัวช้ีวัดควำมส�ำเร็จขององค์กรในกำรขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ อกีทัง้ในปัจจบุนัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เปรียบเสมือนตัวเร่งให้หลำยภำคธรุกจิ
เปล่ียนผ่ำนเพ่ือเป็นดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรให้มีทักษะ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี อำท ิCloud 
Technology, Social Media, Online Entertainment และ Online Payment 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและน�ำสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำน
ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน รวมถึงสร้ำงทักษะใหม่ที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำน 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร (Re-skill) และพัฒนำทกัษะเดมิให้ดขีึน้ 
เพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคต (Up-skill) และสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว จึงก�ำหนด
กรอบยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็น “คนดี คนเก่ง” ของ
องค์กรและสังคม มำกไปกว่ำนั้น บริษัทเชื่อว่ำกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำง
สม�ำ่เสมอ ภำยใต้หลักกำรไม่เลือกปฏิบติั จะช่วยให้เกดิกำรท�ำงำนร่วมกนั
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม และเพ่ิมผลผลิตให้กับ
องค์กรและสังคม อีกทั้งยังเป็นกำรเพ่ิมควำมผูกพัน รักษำบุคลำกร 
ให้อยู่ร่วมและเติบโตไปกับองค์กรได้อย่ำงยั่งยืน

ความคืบหน�าป� 2563
ปรับกระบวนการเร�ยนรู พัฒนา
บุคลากรผาน Digital Platform  
รวมถงึสรางประสบการณการเร�ยนรู
แบบใหมดวย Virtual Learning  

ขยายผลการอบรมและประเมินผล
ความเขาใจหลักสูตร 
“การพัฒนาองคกรเพ�่อความยั่งยืน” 
ไปยังระดับบังคับบัญชาและเจาหนาที่ 
รวมถึงพนักงานรานเซเวนอีเลฟเวน

ขยายผลการจัดการเร�ยนรูและ
ประเมินผลความเขาใจ หลักสูตร 
“Digital Mindset”  ใหกับสโตร
พารทเนอรผานระบบออนไลน

ขยายผลการจัดการเร�ยนรูและ
ประเมินผลความเขาใจ  หลักสูตร 
“Digital Mindset”  ใหกับผูบร�หาร
และพนักงานสายปฏิบัติการราน
ผานระบบออนไลน

แนวทางการด�าเนินงาน 

เน่ืองจำกบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรที่เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยและประสบ 
ควำมส�ำเร็จ พร้อมทัง้มุ่งม่ันทีจ่ะยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำบคุลำกร
ให้ครอบคลุมในทกุระดับ บริษทัจงึได้พัฒนำกรอบแนวคดิกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรข้ึนมำ ครอบคลุมต้ังแต่กำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรสรรหำและเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรบรรจ ุกำรพัฒนำทกัษะให้กบั
พนักงำนปัจจบุนั ตลอดจนกำรดูแลและมอบโอกำสให้บคุลำกรเกษยีณอำยุ  
เพ่ือส่งต่อคุณค่ำให้กับองค์กร ภำยใต้กรอบด�ำเนินกำรพัฒนำทักษะ 
และมอบโอกำสควำมก้ำวหน้ำตลอดเส้นทำงอำชีพพนักงำน 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานในการรับรู้ความต้องการและ
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน
กับองค์กร บริษัทจึงมุ ่งหาแนวทางและ 
วิธีการท�างานรูปแบบใหม่มาปรับใช้ โดย
สนับสนุนการท�างานระยะไกลเพ่ิมมากข้ึน 
ร ว ม ถึ ง ก า ร น� า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ดิ จิ ทั ล 
ในรูปแบบออนไลน์มาใช้ในช่วงภาวะวิกฤต
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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การพัฒนาทักษะของบุคลากรตลอดจนมอบโอกาสความกาวหนาทางอาชีพอยางยั่งยืน 

การใหความสําคัญ
กับการสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะสอดคลอง
กับงานและคานิยมของ
องคกรรวมถึงการเตร�ยม
ความพรอมกอนบรรจ�
เปนพนักงาน

การพัฒนา
ความสามารถ
ของบุคลากร
ภายหลังบรรจ�
เปนพนักงาน

การพัฒนา
บุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง และ
การวางแผนสืบทอด
ตําแหนงในอนาคต

การดูแลและมอบ
โอกาสกับบุคลากร
เกษียณอายุ

การประเมินผล
การดําเนินงานการ
พัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน

การเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุ การพัฒนาศักยภาพและการวัดผล
การรักษาความรู้และตกผลึก
ประสบการณ์ เพื่อส่งต่อคุณค่า

• ให้ความส�าคัญตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา
บุคลากรที่มีศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับงานและค่านิยมขององค์กร

• สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาในหลักสูตร 
ที่เหมาะสม

• พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ผ่านประสบการณ์จริงที่ผสมผสาน 
หลกัวชิาการ และสามารถเรยีนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา

• เปิดโอกาสและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้
แบบภายในสายงานและข้ามสายงาน  
ทั้งด้านทักษะ อาชีพ วัฒนธรรม และสังคม
การท�างาน

• การวางแผนระยะยาวส�าหรบับริษัทสูค่วามย่ังยืน
ในอกี 30 ปี ผ่าน CP ALL Our Way  
และ 6 Values

• ส่งเสริมการท�างานร่วมกันภายใต้หลักการ 
“ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง” เคารพ
ความแตกต่างและความหลากหลาย พร้อม
สร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกัน 
(Harmony)

• ให้ความส�าคัญกับงานในทุกต�าแหน่ง 
อย่างเท่าเทียม ให้ความชื่นชมผลงานและ
ความส�าเร็จ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 
ของบุคลากรผ่านช่องทางที่หลากหลาย

• มอบโอกาสเติบโตในการท�างาน และจัดเวที 
ให้บุคลากรได้แสดงผลงาน 

• มีการประเมินทักษะในการท�างานเพื่อให้ 
ค�าแนะน�า และการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง
และชัดเจน

• โปรแกรมสร้างและพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ อาทิ 
โครงการ CP ALL Young Challenger

• จัดสวัสดิการที่ดีให้บุคลากร ทั้งด้านสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิต 

• ส่งเสริมบุคลากรให้เป็น “คนเก่ง คนดี” และ
อยู่กับองค์กรในระยะยาว 

• สร้างบรรยากาศการท�างานเป็นทีมและ
ประสานความพร้อมระหว่างหน่วยงาน

• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมลงทุน
และประกอบธุรกิจกับบริษัท 

94 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



จํานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
จําแนกตามเพศ จําแนกตามระดับ

สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาผูนําและทรัพยากรบุคคล

ชั่วโมงเฉลี่ย
ตอคนตอป

17.35
ชั่วโมงเฉลี่ย
ตอคนตอป

20.47

เพศชาย เพศหญิง

36

22

70

3

17

17

63

18

การเขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนํา

Future Leaders Development Program (เถาแกนอย)

Potential Leaders Development Program (เถาแกเล็ก)

Leaders Development Program (เถาแกกลาง)

Senior Leaders Development Program (เถาแกใหญ)

เพศชาย เพศหญิง

83.29
40.03

39.42
16.43

85.88
40.62

40.71
19.96

ผูบร�หารระดับสูง

ผูบร�หาร

ผูบร�หารระดับตน

เจาหนาที่

เพศชาย เพศหญิง
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การเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุ

โปรแกรมดูแลรักษาพนักงานใหม่ (On-Boarding Program)
บริษทัเล็งเห็นควำมส�ำคญัของกำรบริหำรบคุลำกรทีย่อมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของพนักงำนในองค์กร อำท ิ ควำมแตกต่ำงในด้ำน
เช้ือชำติ วัฒนธรรม และช่วงวัยของพนักงำน รวมถงึผู้บริหำรระดับสูงทีมี่ควำมห่วงใยต่อพนักงำนทกุระดับ โดยเฉพำะกลุ่มพนักงำนเข้ำใหม่  
ทีเ่ปรียบเสมือนเมล็ดพันธุห์รือต้นกล้ำ และจะเติบโตไปเป็นต้นไม้พันธุ์ใหม่ ซึง่จะมำช่วยเป็นก�ำลังส�ำคญัในกำรขับเคล่ือนให้องค์กรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน น�ำไปสู่แนวคิดในกำรดูแลพนักงำนใหม่ที่มุ่งเน้นในหลักส�ำคัญ 3 ประกำร คือ ควำมเข้ำใจ กำรยอมรับ และกำรปรับเปลี่ยน
เข้ำหำกันระหว่ำง 2 ฝ่ำย ได้แก่ ทีมงำนองค์กรและพนักงำนใหม่ ตำมภำพ

แนวทางการดูแลพนักงานใหม

ตนเอง องคกร
และ

ทีมงาน

เขาใจ

ยอมรับ

ปรับเปลี่ยน

เขาใจ (Understand)

ความสามารถในการ เขาใจตนเอง เขาใจองคกร
สถานการณและพฤติกรรม ความตาง 
การดําเนินชีว�ตในปจจ�บันและทิศทางในอนาคต

ยอมรับ (Accept)

ความสามารถในการยอมรับ
ความแตกตาง เปดกวางทางความคิด

ปรับเปลี่ยน (Adapt)

ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหเขากับสถานการณและสไตลการทํางาน
ของหนวยงานองคกร
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จงึเป็นทีม่ำของกำรพัฒนำโปรแกรมกำรดูแลรักษำพนักงำนใหม่
ทกุระดับในองค์กรอย่ำงต่อเน่ืองให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้พนักงำนเข้ำใหม่สำมำรถเรียนรู้และปรับตัว
เข้ำกับวัฒนธรรมภำยในองค์กรและวัฒนธรรมภำยใน 
หน่วยงำนได้อย่ำงรวดเร็ว โดยให้หน่วยงำนต้นสังกดัรับผิดชอบ
ดูแลพนักงำน พร้อมทัง้มีกำรช่วยเหลือสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ทรัพยำกรบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในรำกฐำนวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร ภำพรวม
ธรุกจิ นโยบำยทีส่�ำคญั และหัวข้อทีจ่�ำเป็นอืน่ ๆ  รวมถงึมีนโยบำย
ให้พนักงำนที่เข้ำท�ำงำนใหม่สำยส�ำนักงำนทุกระดับได้รับ 
กำรฝึกปฏิบัติงำนที่ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือให้เข้ำใจบริบท 
กำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของ 
ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นอันเป็นที่มำของรำยได้หลักองค์กร  
โดยในปี 2563 มีกำรจดัโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์เพ่ิมมำกข้ึน

และลดเวลำของกำรอบรมในห้องเรียนลงเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก
และปลอดภัยให้แก่พนักงำนทุกฝ่ำยเน่ืองจำกสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และได้มี 
กำรทดลองใช้โปรแกรมกำรดูแลรักษำพนักงำนใหม่ที่มุ่งเน้น
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ควำมรู้สึกภำคภูมิใจทีไ่ด้อยู่ในครอบครัว  
ซีพี ออลล์ และร่วมสร้ำงควำมส�ำเร็จไปด้วยกัน (Life is  
Better with ALL) ตั้งแต่เดือนพฤศจกิำยน 2563 เป็นต้นมำ 
จ�ำนวน 4 รุ่น ผลกำรด�ำเนินงำนสำมำรถช่วยให้พนักงำน 
มีทัศนคติที่ดีในกำรท�ำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับทีมงำน 
องค์กรและวัฒนธรรมองค์กรได้เร็วข้ึน โดยพนักงำนใหม่มี
ควำมพึงพอใจในประสบกำรณ์เร่ิมงำนใหม่และกำรดูแลของ
หัวหน้ำงำน พ่ีเล้ียง และทมีงำน ในช่วงเดือนแรกของกำรท�ำงำน 
คิดเป็นร้อยละ 91.30 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ 93 พึงพอใจ โปรแกรมดูแลรักษาพนักงานใหม่ 
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน 
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การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

บริษัทมีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบแนวคิด และกรอบกำรด�ำเนินงำนในกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยองค์กร รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนี้
 • กลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท
 • ทักษะที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำนและทักษะที่มีควำมจ�ำเป็นในอนำคต
 • ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำน ลูกค้ำ และคู่ค้ำ
 • ผลวิเครำะห์และแนวทำงกำรพัฒนำพนักงำน
 • ผลวิจัยและบทควำมเชิงวิชำกำรจำกบริษัทที่ปรึกษำชั้นน�ำที่ได้รับกำรตีพิมพ์

โดยบริษัทได้จัดท�ำเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำน ประกอบด้วย สำยส�ำนักงำน สำยปฏิบัติกำร และสำยกระจำยสินค้ำ ดังนี้

ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
ข�้นไป

ผูจัดการ
ทั่วไป

ฝาย

แผนก

เจาหนาที่
พนักงาน

หลักสูตร
สําหรับ

พนักงานใหม

หลักสูตร
กลุมว�ชาชีพ

(Job Family)

หลักสูตร
เตร�ยมความ

พรอมแตละระดับ

หลักสูตร
สําหรับผูที่ได
ปรับตําแหนง
ขามระดับ PC

หลักสูตร
Leadership

Development

หลักสูตร
พัฒนากลุม
Talent Pool

CPLI

พ�้นฐาน
การเร�ยนรูองคกร
(On-Boarding

Program)

โปรแกรมพัฒนาตาม
กลุมว�ชาชีพ

Training Roadmap
ทุกสายงาน

Individual
Development

Master of 
Advanced
Management
(2C-2A)

• Advanced
 Management 
 (3A)
• Modern
 Management
 (3C/3D-3A)

• CP Leaders
 Development
 Program : LDP
 (เถาแกกลาง)

• CP Potential
 Development
 Program : PLP
 (เถาแกเล็ก)

• CP Future
 Development
 Program : FLP
 (เถาแกนอย)

• เตร�ยมพ�้นฐาน
 ระดับบร�หาร (4A)
• มาตรฐาน
 หัวหนางาน
 สมัยใหม (4C-4A)

เตรียมพื้นฐาน
ระดับหัวหนางาน 
(5A)

New Leader
On-Boarding
Program
(สําหรับผูจัดการ
ข�้นไปปรับข�้น
ผูชวยกรรมการ)

New Leader
On-Boarding
Program
(สําหรับฝาย
ที่ปรับข�้น
ผูจัดการทั่วไป)

New Leader
On-Boarding
Program
(สําหรับแผนก
ที่ปรับข�้นฝาย)

New Leader
On-Boarding
Program
(สาํหรับเจาหนาท่ี
ปรับข�้นแผนก)

Leadership
Development for
Excecutive

Leadership
Development for
Management

Next Digital
Leader

CP ALL Young
Challenger

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับ
ผูจัดการทั่วไป
หร�อเทียบเทา

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับฝาย
หร�อเทียบเทา

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับแผนก
หร�อเทียบเทา

เลือกกลุมเปาหมาย เลือกกลุมเปาหมาย

หลักสูตรตามกฎหมาย นโยบายองคกร และความยั่งยืน

เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายส�านักงาน
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เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายกระจายสินค้า

พนักงานราน

1 เดือน - 1 ป

0-1 เดือน 1-2 ป 2-3 ป 3-9 เดือน 2-3 ป

ผูชวย
ผูจัดการราน ผูจัดการราน

รักษาการ Field
Consultant

(FC)

Field
Consultant

(FC)

หลักสูตรมาตรฐาน
พนักงานร�าน

หลักสูตรเสร�ม

• หลักสูตรตาม
 กฎหมาย นโยบาย
 และความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรเดิม

• หลักสูตรตาม
 กฎหมาย นโยบาย
 ความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชัพ

หลักสูตรเดิม

• หลักสูตร
 กฎหมาย นโยบาย
 ความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรเดิม

• หลักสูตรตามกฎหมาย นโยบาย และความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรมาตรฐาน
ผู�ช�วยผู�จัดการร�าน

หลักสูตรมาตรฐาน
ผู�จัดการร�าน

หลักสูตรมาตรฐาน
รักษาการ FC

หลักสูตรมาตรฐาน
ผู�ช�วยผู�จัดการเขต (FCT)

หลักสูตรเตร�ยมพ�้นฐาน
ผู�จัดการเขต

0-4 เดือน 4 เดือนข�้นไป

โปรแกรมเร�ยนรู�สําหรับ
พนักงานใหม� (3 วันแรก
ของการทํางาน) 

• ปฐมนิเทศ
• Safety
• การจัดการขยะ
• 7 ส. พลังงาน
• To be Number One
• Line

• เพ�่มผลผลิตขั้นพ�้นฐาน
• เตร�ยมพ�้นฐานผูชวย
 หัวหนาหนวย
• มาตรฐานหัวหนาหนวย
• เทคนิคสอนงาน
 แบบ OJT
• ความรูคลังสินคา
 สําหรับหัวหนางาน

• กลุม Safety Health 
 Environment (SHE)
• กลุม Quality / PI 
 GLPs
• กลุม CG และ
 ความยั่งยืน

• One for All
• All for One

ตามความตองการ
แตละกลุมงาน

 On the Job Training (OJT) 
ตามลักษณะงาน (ภายใน 4 เดอืน)

หลักสูตร
Managerial Skill

หลักสูตร
ตามกฎหมาย

และนโยบายองค�กร

หลักสูตร
Team Building

กลุ�มว�ชาชีพ
และเสร�มทักษะทั่วไป

ประเมินผลเร�ยนรู�

ผ�านทดลองงาน Classroom / E-learning / OJT
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ในปี 2563 บริษทัปรับกระบวนกำรเรียนรู้พัฒนำบคุลำกรผ่ำน Digital Platform รวมถงึสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบใหม่ด้วย Virtual 
Learning พร้อมทัง้สร้ำงสรรค์ส่ือกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ทีช่่วยส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำถงึกำรเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเติบโตของธุรกิจ รวมถึงมีวิธีกำรพัฒนำผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่เหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้

โครงการ CP ALL Young Challenger ส�าหรับพนักงานรุ่นใหม่

ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อกำรปรับตัวของบริษัทให้เข้ำสู่ยุคเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธรุกจิ ดังน้ัน บริษทัจงึมีนโยบำย CP ALL 4.0 และ Our Way มุ่งเน้นพัฒนำศกัยภำพพนักงำนรุ่นใหม่ 
ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือเพ่ิมทักษะต่ำง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมกล้ำคิด กล้ำท�ำ และแสดงควำมสำมำรถใน 
กำรลงมือท�ำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำตนเองและผลักดันองค์กรไปสู่กำรเป็นผู้น�ำในยุคดิจิทัล

รายละเอียดโครงการ CP ALL Young Challenger

สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563
• พัฒนาโปรแกรม
• ประชาสัมพันธโครงการ
• รับสมัคร
• คัดเลือกเปาหมาย

กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563
• Creative Boost Camp
• Business Model Canvas
• Market Research
• การลงพ�้นที่เยี่ยมชมเพ�่อหาแนวคิด
• Pitch the Ideas
• การนําเสนอโครงการตนแบบ

ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
• การวัดศักยภาพในการเร�ยนรู
 และการพัฒนาทักษะใหม

การพัฒนาโปรแกรม
และคัดเลือกเปาหมาย กระบวนการพัฒนา การประเมินผลและตอยอดการพัฒนา

Stage 1 Stage 2 Stage 3

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ในปี 2563 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรท้ังหมด 40 รำย ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม 1 รุ่น นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรติดตำมผลและส�ำรวจ
ศักยภำพของพนักงำนหลังเข้ำร่วมกิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว พบว่ำมีกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำที่สอดคล้องกับ Leadership Competency และ 
Future Competency และในแง่ของผลลัพธ์โครงกำร พบว่ำมีโครงกำรต้นแบบจ�ำนวน 8 โครงกำร

100 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



โครงการพัฒนาผู้น�า Next Digital Leaders

จำกกำรเปลี่ยนแปลงโลกเข้ำสู่ยุค Digital Transformation ส่งผลให้องค์กรต้องปรับรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจให้ทันสมัยและ
ทันกับเทคโนโลยีมำกย่ิงข้ึน ดังน้ันบริษัทจึงด�ำเนินงำนโครงกำรน้ีข้ึนมำเพ่ือเตรียมสร้ำงผู้น�ำระดับบังคับบัญชำที่มีศักยภำพ 
ให้เกิดควำมพร้อมทำงด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ�ำเป็นในอนำคต ภำยใต้เนื้อหำหลักสูตรกำรพัฒนำ โดยได้มี
กำรก�ำหนดกระบวนกำรเรียนรู้ทีเ่น้นกำรลงมือปฏิบติัจริง (Action Learning) พร้อมรับค�ำแนะน�ำจำกผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรท�ำ
โครงกำร เพื่อให้เกิดแนวคิดแบบเถ้ำแก่ในกำรพัฒนำและต่อยอดกับโครงกำรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 

ผลลัพธ์
และประโยชน์ที่ได้รับ

• 12 โครงการ
 ต้นแบบด้านดิจิทัล

• 71 ราย ผู้น�าเข้าร่วมอบรม

• ร้อยละ 100 ผ่าน
 การเรียนรู้และวัดประเมินผล 

Digital Transformation Building Digital Culture & 
Disruptive Technology

Pitching Perfect Project Pitching

Digital Marketing & 
Digital Hypermarkets

Transformation Project 
Ideas

Design Thinking Digital Business Model

นอกจำกน้ี บริษัทยังก�ำหนดให้มีกำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เร่ือง “Digital Mindset” ส�ำหรับพนักงำนทุกระดับซึ่งมี
เน้ือหำหลักสูตร 3 ส่วน พร้อมแบบประเมินในแต่ละบท และหลังจบกำรเรียนครบทกุส่วนจะมีกำรวัดประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีควำมพร้อมก้ำวสู่กำรเป็นพลเมืองดิจิทัล 

สวนที่ 1
เปดโลกดิจิทัล

สวนที่ 2
พลเมืองดิจิทัล

สวนที่ 3
ความปลอดภัย

ในยุคดิจิทัล

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

หน่ึงในเป้ำหมำยของบริษัทคือกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมย่ังยืน จึงได้จัดต้ังโครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และ 
ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงำน รวมถึงคู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจ ภำยใต้ควำมมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อเป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคลตลอดห่วงโซ่คณุค่ำ พร้อมทัง้พัฒนำผู้น�ำให้มีวิสัยทศัน์ในกำรบริหำรเพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงย่ังยืน  
จำกกำรขยำยผลกำรอบรมไปยงัระดับบังคับบัญชำ เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนสำยปฏิบัติกำร และสำยกระจำยสินค้ำ ในปี 2563  
มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 57,529 รำย
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ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รบั

199.17 ล้านบาท 
ต้นทุนที่ลดลง

โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Program) 

เพ่ือพัฒนำศกัยภำพบคุลำกรให้เกดิแนวคดิในกำรปรับปรุงงำน ส่งเสริม สร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนให้เกิดกำรเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทนุ
ในกำรบริหำรจัดกำรแก่พนักงำนทุกระดับในองค์กรผ่ำนกำรปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติ ตลอดจนท�ำงำนแบบข้ำมทีมหรือสำยงำน  
(Cross Functional Team) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้

เพ�่มกําไร เพ�่มรายไดจาก
ชองทางอื่น ๆ

เพ�่มประสิทธิภาพ
การทํางาน

ควบคุมคาใชจายเพ�่มยอดขาย

01 02 03 04 05

โดยมีกำรเพ่ิมทกัษะและยกระดับกำรปรับปรุงงำนผ่ำนเคร่ืองมือต่ำง ๆ  รวมทัง้กำรลงมือปฏิบติัจริง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงท�ำหน้ำทีเ่ป็น
พี่เลี้ยงคอยให้ค�ำแนะน�ำและเทคนิคต่ำง ๆ มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ ตรวจสอบ และรำยงำนผลเป็นระยะ เพื่อให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้
ร่วมกนัระหว่ำงด�ำเนินโครงกำร และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้และพัฒนำนวัตกรรมทีส่ำมำรถน�ำกลับมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ สร้ำงคณุค่ำ 
และเพิ่มมูลค่ำให้แก่องค์กรได้ในอนำคต โดยวัดกำรเพิ่มผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้

 1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรท�ำงำน

 2. มูลค่ำทำงกำรเงิน

โปรแกรม Development Food & Beverage

บริษัทด�ำเนินงำนโปรแกรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ อำหำร และเคร่ืองด่ืม 
เพื่อพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน อำทิ 

 1. กำรแนะน� ำผ ลิต ภัณฑ ์และ วิธี กำรท� ำผ ลิต ภัณฑ ์จำก  ALL  Ca fé
  เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนส�ำหรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเพ่ิมทักษะ กำรให้บริกำร  
  และกำรจัดกำรรำยได้ในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น

 2. กำรพัฒนำวิธกีำรคดัสรรผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและกำรปรับปรุงกำรขำย

สร้างยอดขายเฉลี่ย 

2,367.71 บาท
ต่อร้านต่อวัน

และมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมทั้งหมด 

33,031ราย 

11,869 ราย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

กว่า 2.83 ล้านบาท
 รายได้สะสมที่เพิ่มขึ้น
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โปรแกรมพัฒนาบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• บริษทัมีจดักำรอบรมพัฒนำบคุลำกรผ่ำนทำงรูปแบบออนไลน์มำกย่ิงข้ึน ลดกำรเดินทำงและกำรพบหน้ำกนั เป็นทำงเลือก 
ที่เหมำะสมเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• บริษัทส่งเสริมโปรแกรมกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรอำหำรอย่ำงปลอดภัยให้แก่พนักงำนในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น  
เพื่อส่งมอบอำหำรอย่ำงปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

• บริษัทจัดอบรมพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรแก่พนักงำนในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือเสริมทักษะส่ือสำรที่ดีแก่ลูกค้ำให้ปฏิบัติ
ตำมกฎก่อนเข้ำร้ำน อำทิ กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เป็นต้น

การประเมินผลการด�าเนินงานการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

บริษทัมีกำรด�ำเนินกำรประเมินผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบคุลำกรผ่ำนกระบวนกำรประเมินควำมผูกพันของพนักงำน
เพ่ือก�ำหนด ทบทวนแนวทำงยกระดับควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนทีมี่ต่อองค์กรให้มีประสิทธภิำพมำกย่ิงข้ึน
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้

การประเมินความผูกพันของพนักงาน
ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรน้ันสำมำรถแปรผันได้ ในแต่ละวัน บำงวันรู ้สึกผูกพัน หรือบำงวันอำจจะ 
รู้สึกไม่ผูกพัน บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้สึกของพนักงำนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงก�ำหนดกำร
ด�ำเนินกำรประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนที่มีต่อกำรด�ำเนินกำรของบริษัทใน 2 รูปแบบ ได้แก่
• แบบส�ำรวจฉบับเต็ม (Employee Engagement Full Surveys) ซึ่งก�ำหนดควำมถี่ในกำรส�ำรวจ 2 ปีครั้ง
• แบบส�ำรวจฉบับย่อ (Employee Engagement Pulse Surveys) ซึ่งก�ำหนดควำมถี่ในกำรส�ำรวจปีละ 1-2 คร้ัง  

คือ เดือนมีนำคมและเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี

ถงึแม้ว่ำมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 บริษทัยังคงมีกำรวัดควำมรู้สึกผูกพันของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง  
โดยในปี 2563 บริษัทใช้วิธีกำรวัดควำมผูกพันของพนักงำนในรูปแบบ Pulse Surveys ระหว่ำงวันที่ 19-30 ตุลำคม 2563 
บริษัทด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนผ่ำน 6 ข้อค�ำถำม ตำมกรอบค�ำถำมด้ำนล่ำงน้ี และน�ำผลด�ำเนินกำร 
มำเปรียบเทียบกันในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมำวิเครำะห์และเตรียมมำตรกำรรองรับ เพื่อยกระดับ
ควำมผูกพันและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ โดยกำรส�ำรวจ 
ควำมผูกพันของพนักงำนในคร้ังน้ี กลุ่มเป้ำหมำยคอืพนักงำนทีมี่อำยุงำนมำกกว่ำ 4 เดือน ซึง่ทกุคนสำมำรถร่วมตอบแบบส�ำรวจ
ควำมผูกพันผ่ำนระบบออนไลน์ได้ และมีสัดส่วนพนักงำนที่ตอบแบบส�ำรวจควำมผูกพัน ร้อยละ 100 ในปี 2563 พบว่ำ  
ผลกำรส�ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนมีคะแนนทีเ่พ่ิมข้ึน อยู่ทีร้่อยละ 88 โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอยำ่งชัดเจน  
และบรรลุเป้ำหมำยประจ�ำปีที่บริษัทตั้งไว้ที่ร้อยละ 84
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ภาพรวมผลสํารวจความผูกพันของพนักงาน

คะแนนความผูกพัน (รอยละ) ความครอบคลุม (รอยละของพนักงานทั้งหมดที่เขารวม) คะแนนความผูกพัน (แยกตามเพศ)

ชาย หญิง2560 2561 2562 2563

เปาหมาย
ป 2563
รอยละ 84

2560 2561 2562 2563

87 8854 82 82 88 73 74 74 100

ชวงเวลา 2563

เปาหมาย
ป 2563
รอยละ 100

92 7 11

90 8 11

83 10 4 3

87 9 2 2

90 8 2 2

89 9 2 1

SAY

STAY

STRIVE

ฉันจะแนะนําใหคนรูจักที่กําลัง
หางานทําอยูมาสมัครงานกับบร�ษัท

ฉันจะบอกคนอื่นถึงสิ�งดี ๆ เกี่ยวกับ
การทํางานที่บร�ษัททุกครั้ง

การลาออกจากบร�ษัท
ทําใหฉันตองคิดหนัก

ฉันไมเคยคิดลาออกจากบร�ษัทเพ�่อไป
ทํางานที่อื่นในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา

ฉันอยากทํางานใหดีที่สุด
ใหกับบร�ษัทในทุก ๆ วัน

บร�ษัททําใหฉันมีแรงจ�งใจ
ในการสรางผลงานใหดีข�้นไปเร�่อย ๆ

เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ�ง  คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย    ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ�ง
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โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นโครงกำรทีท่�ำให้หัวหน้ำงำนสำมำรถเปล่ียนรูปแบบกำรบริหำรงำนเป็นบริหำรแบบภำพรวมผ่ำนกำรส่ือสำรระหว่ำงหัวหน้ำงำน 
กับทีมงำน เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรท�ำงำนรูปแบบใหม่ ซึ่งสำมำรถวัดผลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพได้
ภำยใต้ระบบ ALL Perform โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินกำรขยำยผลไปยังพนักงำนทุกระดับ และมีพนักงำนได้รับกำร
ประเมินผลงำนประจ�ำปี ผ่ำนรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้ 

โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โครงกำรทีอ่อกแบบให้หัวหน้ำงำนได้มีโอกำสพูดคยุกบัทมีงำน เพ่ือวำงแผนทศิทำงกำรท�ำงำน รวมไปถึงช่องทำงและโอกำส
กำรเติบโตทั้งแนวดิ่งและแนวรำบในอนำคต ภำยใต้นโยบำยกำรหมุนเวียนเรียนรู้งำนผ่ำน Career Matrix 4 สี ดังนี้ 

ประเภทการประเมิน

Management by 
Objectives

Multidimensional 
Performance Appraisal 
(e.g. 360 Degree Feedback)

Formal Comparative 
Ranking of Employees 
within One Employee 
Category

พนักงานที่ไดรับการประเมินผลงาน พนักงานทั้งหมด รอยละ

102,227

17,426

102,227

102,227

102,227

102,227

100

17

100

Career Matrix

Movable within Family 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานภายใน Job Family
Sub Job Family ที่สังกัดอยูโดยตรง

Possible to Move 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานขาม Job Family
Sub Job Family ได

Difficult to Move 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานขาม Job Family
Sub Job Family ได แตคอนขางยาก

Rarely to Move 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานขาม Job Family
Sub Job Family ไดยากมาก

สี ความหมาย สมรรถนะ ศักยภาพ เคร�่องมือประเมินอื่น ๆ 
เชน การสัมภาษณ ประสบการณ การรับรองคุณวุฒิ
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โครงการระบบให้รางวัลและยกย่องชมเชย 
เพ่ือส่งเสริมควำมผูกพันของพนักงำนและสร้ำงบรรยำกำศควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือนร่วมงำน และหัวหน้ำงำนให้แน่นแฟ้น 
มำกย่ิงข้ึน อำท ิโครงกำร Our Way Idol โครงกำร Work Life Quality 
โครงกำรพนักงำนใหม่พบผู้บริหำร (พ่ีพบน้อง) โครงกำรอิม่ยกแก๊ง 
แต๊งค์ยกก๊วน โครงกำร Happy Survey โครงกำรจดัท�ำหอเกยีรติยศ 
(Hall of Fame) เพ่ือเชิดชูบุคลำกรที่ได้ประกอบคุณงำมควำมดี 
นอกจำกน้ี บริษัทมุ่งด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเร่ืองผลตอบแทน
และสวัสดิกำรของพนักงำนให้เหมำะสมในทุกระดับอย่ำงต่อเน่ือง 
พร้อมกบัก�ำหนดนโยบำยกำรปรับเงนิเดือนประจ�ำปี เพ่ือดึงดูดและ
รักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้กับองค์กร ตลอดจนสำมำรถสร้ำง
ควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรได้มำกขึ้น

การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง

การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
บริษทัเล็งเห็นถงึควำมส�ำคญัของกำรเตรียมควำมพร้อมเร่ืองกำรพัฒนำคนให้เป็นคนดี คนเก่ง เพ่ือให้เป็นผู้บริหำรต่อไปในอนำคต พร้อมจะน�ำพำ 
องค์กรให้เติบโต สร้ำงสรรค์ส่ิงทีดี่ และสร้ำงควำมย่ังยืน บริษทัจงึให้ควำมส�ำคญักับกระบวนกำรจดักำรและพัฒนำพนักงำนทีมี่ศักยภำพสูง 
อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกพนักงำนที่มีศักยภำพสูงต้องกำรงำนที่ท้ำทำย ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และ 
มีกำรเพ่ิมทักษะให้กับตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือให้เติบโตก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ บริษัทมีกระบวนกำรคัดเลือกพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูง 
ซึ่งค�ำนึงถึงเกณฑ์กำรคัดเลือกต่ำง ๆ ได้แก่

 • คุณสมบัติและผลกำรปฏิบัติงำน
 • กำรประเมินศกัยภำพทีป่ระเมินโดยผู้บงัคบับญัชำ พร้อมทัง้น�ำเสนอผลประเมินให้ผู้บงัคบับญัชำทีสู่งกว่ำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ
 • กำรประเมินผลแบบรอบด้ำน

พร้อมกันนี้ มีคณะกรรมกำรของแต่ละสำยงำนท�ำหน้ำที่ปรับเทียบผลกำรประเมินภำยใต้ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่
ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูงนั้นจะเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำขององค์กรด้วยหลักสูตรพัฒนำกลุ่ม Talent Pool 
และหลักสูตรจำกสถำบันผู้น�ำซีพี

อายุตัว
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในระดับตําแหนงที่สูงข�้น

การประเมิน
ศักยภาพ

คุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงาน

ภาวะผูนํา

การประเมินผล
แบบรอบดาน

การปรับเทียบ
ผลการประเมิน

อายุงาน

ผลการปฏิบัติงาน
ยอนหลัง 2 ป

ความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน
บทบาทไปในระดับตําแหนงที่สูงข�้น

ความพรอมที่จะอยูกับองคกรตอไป
แมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผันผวนตาง ๆ เกิดข�้น

ข�ดความสามารถ
สําหรับอนาคต

การปฏิบัติตน
ตามคานิยมขององคกร

ภาวะผูนํา

ข�ดความสามารถ
สําหรับอนาคต

การปฏิบัติตน
ตามคานิยมขององคกร

เกณฑการคัดเลือกพนักงานกลุมที่มีศักยภาพสูง 
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จำกปี 2562 ที่บริษัทได้มีกำรด�ำเนินกำรทบทวนและคัดเลือกพนักงำนที่มีศักยภำพสูงตำมรอบ ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำรคัดเลือก 
ทกุ 2 ปี รวมถงึมีกำรก�ำหนดผู้สืบทอดต�ำแหน่งในต�ำแหน่งบริหำรระดับสูงทกุต�ำแหน่ง โดยในปี 2563 บริษทัมีจ�ำนวนพนักงำน 
ที่มีศักยภำพสูงจ�ำนวน 568 รำย ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรจ�ำนวน 145 รำย คิดเป็นร้อยละ 26 
ของพนักงำนกลุ่มทีมี่ศกัยภำพสูงทัง้หมด และได้รับกำรเล่ือนต�ำแหน่งให้เป็นผู้บริหำรระดับสูงจ�ำนวน 17 รำย คดิเป็นร้อยละ 12  
ของจ�ำนวนพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูงที่พร้อมจะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง รวมทั้งบริษัทสำมำรถรักษำพนักงำนกลุ่มที่มี
ศกัยภำพสูงเหล่ำน้ีไว้ได้ 559 รำย คดิเป็นร้อยละ 98 ของพนักงำนทีไ่ด้รับกำรจดักลุ่มเป็นพนักงำนกลุ่มทีมี่ศกัยภำพสูงทัง้หมด

การวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง
บริษัทพัฒนำพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูงเพ่ือวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรมำอย่ำงต่อเน่ือง  
ผ่ำนกำรคัดเลือก ดังนี้

01
การคัดเลือกพนักงาน

ที่เขาหลักเกณฑ
เบื้องตน

02
การประเมิน
ศักยภาพ

03
สรุปผล

06
การรายงานความกาวหนา
ของการพัฒนา
แกคณะกรรมการ

05
การประเมินและติดตาม
ความกาวหนาใน
การพัฒนา

04
รายงานผลการคัดเลือก
และวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพ

กระบวนการ
พัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง

กระบวนการวางแผนสืบทอดตําแหนง 

ทบทวนทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ

ขององคกร

01
กําหนดระดับ

ที่จะตองมีการวางแผน
ผูสืบทอดตําแหนง

02
กําหนดรายชือ่ผูสืบทอดตาํแหนง

และนําเสนอรายชื่อตอ
คณะกรรมการบุคคลกลุมฯ

03

การประเมินระดับ
ความพรอมของ

ผูสืบทอดตําแหนง

04
รายงานผลประเมิน

ศักยภาพและ
จัดทําแผนพัฒนา

05
ติดตามและรายงาน

ความกาวหนา
ในการพัฒนาของ 
ผูสืบทอดตําแหนง 

06
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ในปี 2563 บริษัทได้ขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำรมำที่ระดับจัดกำรโดยพิจำรณำจำกบทบำทงำนที่มีควำมส�ำคัญ โดยกำรคัดเลือก 
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งจะพิจำรณำจำกกลุ่มพนักงำนที่มีศักยภำพสูงเป็นอันดับแรก

ในส่วนของกำรพัฒนำพนักงำนกลุ่มทีมี่ศกัยภำพสูงและผู้สืบทอดต�ำแหน่งจะได้รับทรำบผลกำรประเมินศกัยภำพตนเอง และจดัท�ำแผนพัฒนำตนเอง  
เพ่ือเสริมจดุแข็งและขจดัจดุทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรเจริญเติบโตในอำชีพ รวมทัง้บริษทัได้มีกำรออกแบบโครงกำรพัฒนำเฉพำะส�ำหรับกลุ่ม
ดังกล่ำว โดยใช้โมเดลส�ำหรับกำรเรียนรู้และพัฒนำสูตร 70:20:10 ที่มีกำรแบ่งสัดส่วนปฏิบัติกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งมีวิธีกำรดังต่อไปนี้

บทบาทเชิงกลยุทธ
บทบาทที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนา
โอกาสใหม� ๆ   ทางธุรกิจเพ�อ่ให�สอดรบั
กับทศิทางในอนาคตขององค�กร

บทบาทที่สําคัญยิ�ง 
บทบาทงานที่เกี่ยวข�องกับการดูแล
ธุรกิจ ลูกค�า ตลาดที่เป�นรากฐาน
สําคัญในป�จจ�บันขององค�กร

บทบาทที่ผูดํารงตําแหนง
จะเกษียณอายุ

  • กำรรับบทบำทเป็น Project Sponsor โครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
  • กำรเรียนรู้โดยกำรติดตำมผู้บังคับบัญชำ 
  • กำรหมุนเวียนงำน ทั้งภำยในสำยงำนและข้ำมสำยงำน

 1. 70% การเรียนรู้และพัฒนาโดยผ่านการลงมือท�าจริง	ปฏิบัติงานจริง
  • ปฏิบัติงำนทั้งจำกโครงกำรภำยในสำยงำนและข้ำมสำยงำน
  • ปฏิบัติร่วมกันภำยในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภำยใต้โครงกำรพัฒนำผู้น�ำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี 4 ประเภท
   แยกตำมระดับ ดังนี้

 2. 20% การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลรอบข้างในบทบาทต่าง	ๆ

 3. 10% การเรียนรู้และพัฒนาผ่านกระบวนการอบรม	
  บรษิทัสนบัสนุนกำรเรยีนรูท้ัง้จำกภำยในและภำยนอกองคก์รผ่ำนสถำบันต่ำง ๆ  โดยในปีที่ผ่ำนมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) ได้ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้ให้เป็นแบบเสมือนจริง รวมถึงกำรศึกษำด้วยตนเอง 
  ผ่ำนระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ผ่ำนหลักสูตรต่ำง ๆ อำทิ
  • หลักสูตร Leader as Coach 
  • หลักสูตร Management Finance for Business 
  • หลักสูตร Digital Disruption Program 
 
  โดยกำรพัฒนำทั้งหมด องค์กรได้พัฒนำแพลตฟอร์มส�ำหรับจัดเก็บรวบรวมควำมรู้ดังกล่ำว เพ่ือให้สะดวกต่อกำรสืบค้น  
  และเป็นแหล่งควำมรู้ส�ำหรับกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย

เถ้าแก่ใหญ่
ผู้บริหารระดับสูง

เถ้าแก่กลาง
ผู้บริหารระดับกลาง

เถ้าแก่เล็ก
ผู้บริหารระดับต้น 

เถ้าแก่น้อย
เจ้าหน้าที่

 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง พี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยชาญเฉพาะทาง

โดยในปีที่ผ่ำนมำนอกจำกกำรสอนโดยตรงจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว ผู้บริหำรระดับสูงยังได้มีบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสอน
ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ บทควำม วิดีโอ (VDO) เป็นต้น
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การดูแลและมอบโอกาสกับบุคลากรเกษียณอายุ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณและแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน

ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ของบริษัทที่ มุ ่งส ่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ทุกระดับมำอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้บุคลำกรในทุกสำยงำน  
มีทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช�ำนำญ พร้อมทกัษะ 
ทีห่ลำกหลำย บริษทัเล็งเห็นถงึควำมส�ำคญัของบคุลำกรทีไ่ด้
ทุ่มเทก�ำลังและมีควำมจงรักภักดี พร้อมกับเติบโตเคียงข้ำง
องค์กรมำเป็นระยะเวลำนำน ดังน้ัน บริษัทจึงได้พัฒนำ
โปรแกรมกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับผู้เกษียณในปีนั้น ๆ 
และแผนกำรดูแลหลังเกษียณอำยุให้กับบุคลำกรทุกระดับ  
ทีมี่คณุสมบติัตำมนโยบำย โดยจดัให้มีกำรเรียนรู้ควำมรู้พ้ืนฐำน 
ผ่ำนรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ นโยบำยที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ 
ผู้เกษยีณ สิทธปิระโยชน์ทีจ่ะได้รับ และเชิญผู้เช่ียวชำญมำให้
ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรวำงแผน กำรลงทุน กำรดูแล
สุขภำพ เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ผู้เกษียณได้ท�ำกำร

ประเมินควำมพร้อมของตนเองเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรเกษียณ ได้แก่ มิติร่ำงกำย มิติจิตใจ มิติกำรเงิน  
มิติกำรสร้ำงรำยได้และมิติอำชีพหลังเกษียณ มิติครอบครัว
และควำมสัมพันธ์กบัผู้อืน่ บริษทัมีกำรจดัต้ังชมรมผู้เกษยีณอำยุ 
รวมถงึกำรมอบโอกำสในกำรเป็นทีป่รึกษำให้กบัองค์กร หรือ 
กำรเปน็เจำ้ของร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่นประเภทสโตร์พำร์ทเนอร์  
ตำมเงือ่นไขทีบ่ริษทัก�ำหนด ซึง่ในปี 2563 มีจ�ำนวนผู้เกษยีณ
อำยุได้รับกำรว่ำจ้ำงเป็นที่ปรึกษำขององค์กรจ�ำนวน 39 รำย 
และเป็นเจ้ำของร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นจ�ำนวน 4 รำย นอกจำกนี้
บริษัทยังมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้ผู้ที่เข้ำรับต�ำแหน่งแทน
ผู้เกษยีณ โดยให้ผู้เกษยีณถ่ำยโอนทกัษะ ควำมรู้ และเน้ืองำน
ทีส่ะสมเป็นประสบกำรณ์มำยังผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยมีข้ันตอน
ดังนี้

สัมภาษณ
จัดเก็บความรู

02
ประเมินและปรับปรุง
05

วางแผนและกาํหนด
หลกัเกณฑ ในการ
จดัเก็บความรูจาก
ผูเกษยีณ

01
ถอดบทเร�ยน
สกัดองคความรู 

03
นําความรู
ไปตอยอด
การใชประโยชน

04

กระบวนการจัดเก็บ Knowledge Tranfer
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ซพีี ออลล์ ประสบความส�าเรจ็อย่างย่ังยืนได้เพราะเกษตรกร วิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง 

ในสังคม ได้รบัโอกาสให้เติบโตไปด้วยกนั เราทุม่เทหัวใจพัฒนาศกัยภาพ 

เสริมสร้างทักษะความรู้ให้พวกเขามีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ย่ังยืน มีชีวิต

ความเป็นอยู่ทีดี่ข้ึน ทีส่�าคญัคอืรูสึ้กถงึคณุค่าในตนเอง และพร้อมทีจ่ะสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปไม่สิ้นสุด

แบ่งปันโอกาส 
สรรสร้างคุณค่าสังคม



เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
 1.2  ลดสัดส�วนชาย หญิง และเด็กในทุกช�วงวัย 

ที่อยู�ภายใต�ความยากจนในทุกมิติ 
 1.3  ดําเนินการให�เป�นผลตามระบบและมาตรการ

คุ�มครองทางสังคมที่เหมาะสม 
  และให�ครอบคลมุถงึกลุ�มท่ียากจนและเปราะบาง

SDG2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
  ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 
  และส�งเสร�มเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 2.3  เพ��มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได�ของ

ผู�ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู�หญิง 
คนพ�้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว 
คนเลี้ยงปศุสัตว� ชาวประมง โดยรวมถึงการ
เข�าถึงที่ดิน ทรัพยากรและป�จจัยนําเข�าในการ
ผลิต ความรู� บร�การทางการเง�น ตลาด และโอกาส
สําหรับการเพ��มมูลค�าและการจ�างงาน 

2.4  สร�างหลักประกันว�าจะมีระบบการผลิตอาหารที่
ย่ังยืนและดําเนนิการตามแนวปฏบัิติทางการเกษตร
ที่มีภูมิคุ�มกันที่จะเพ��มผลิตภาพและการผลิต 
ซึง่จะช�วยรกัษาระบบนิเวศ เสร�มข�ดความสามารถ
ในการปรบัตวัต�อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ภาวะอากาศรนุแรง ภยัแล�ง อทุกภยั และภยัพ�บติั
อื่น ๆ และจะช�วยพฒันาทีดิ่นและคณุภาพดนิ
อย�างต�อเน่ือง  

SDG10 ลดความไม�เสมอภาคภายใน
  และระหว�างประเทศ
 10.1 ให�บรรลุอย�างต�อเนื่องและคงการเติบโต
  ของรายได�ในกลุ�มประชากรที่ยากจน 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ
การส�งเสร�มอาชีพ สร�างรายได� 

28,319 ราย  

จํานวนว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (SMEs) รวมถึง
ผู�ประกอบการที่ได�รับการ
ส�งเสร�มอาชีพ สร�างรายได� 

32,551 ราย

จํานวนกลุ�มเปราะบางที่ได�รับ
การส�งเสร�มอาชีพ สร�างรายได� 

2,944 ราย

เกษตรกร หร�อ ผู�ประกอบการรายย�อย รวมถึงกลุ�มเปราะบาง
ได�รับการส�งเสร�มอาชีพและรายได�

จํานวน 10,000 ราย

จํานวนเกษตรกร ผู�ประกอบการรายย�อย รวมถึงกลุ�มเปราะบางที่ได�รับการส�งเสร�มอาชีพ
และรายได� (จํานวนรายสะสม)

2561

2562

2563

เปาหมาย 10,000 ราย ณ ป 2563

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

43,095

                          86,742

                    150,556

แบ่งปันโอกาส  
สรรสร้างคุณค่าสังคม 
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ความเสี่ยงและโอกาส

รายงานของธนาคารโลกในปีทีผ่่านมาแสดงให้เห็นว่าอตัราความยากจน
อย่างเป็นทางการในประเทศไทยมีค่าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รายได ้
ครัวเรือนทีล่ดลงท�าให้เกดิความท้าทายอย่างมากต่อการลดความยากจน  
และเน่ืองด้วยผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ย่ิงส่งผลให้สถานการณ์ 
ความท้าทายดังกล่าวแย่ลงมากย่ิงข้ึน ซึง่ผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่
กระทบต่อบริษทั หากแต่ยังกระทบโดยตรงต่อสังคมในทกุภาคส่วน ทัง้น้ี 
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย (“บริษทั”) ตระหนัก
ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างคุณค่า
ทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ มากกว่า 
การมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธรุกจิเพียงอย่างเดียว อกีทัง้ บริษทัยังมีความมุ่งม่ัน
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  
ซึ่งสามารถส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้ความตระหนักถึงความส�าคัญของสังคม 
ที่เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ผ่านการส่งเสริมและ 
สร้างคณุค่าทีห่ลากหลาย อาท ิการเสริมสร้างทกัษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ 
การสร้างอาชีพ การส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า เพ่ือสร้างโอกาส
ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้มีโอกาส 
และบทบาททางสงัคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2563 บริษัท 
ยังคงด�าเนินการต่อยอดโครงการระยะยาว และสร้างสรรค์โครงการใหม่
ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป เพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่สังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในสังคม
อย่างกว้างขวาง ท�าให้เกิดการสูญเสียรายได้และอาชีพ บริษัทจึงมุ่งด�าเนินการหามาตรการช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยเยียวยาการได้รับ 
ผลกระทบ ตลอดจนสื่อสารและมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เกษตรกร

โอกาส

กลุมเปราะบาง ผูประกอบการ
SMEs

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องกลวยหอมทองและ
ตอยอดสูโครงการ 7-11 เคียงขาง
เกษตรกรไทย

โครงการตอเนื่องเชิดชูชาวนา ผูปลูก
ขาว ผูปลูกความเปนไทย ตอยอดสู 
โครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา

โครงการตอเนื่องเกษตรกรคูชีว�ต

โครงการตอเนื่องกาแฟสรางอาชีพ

โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวเขา 
เพ�่อชีว�ตที่ดีกวา
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สรุปผลการดําเนินงานดานการสรางคุณคาทางสังคม

เกษตรกรท่ีไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

2561

2562

26,066

28,039

2563 28,319

2561

2562

15,275

14,001

2563 32,551

จํานวน SMEs ท้ังหมด (ราย)

2561

2562

848

1,607

2563 2,944

จํานวนกลุมเปราะบางท้ังหมด (ราย)

ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

กลุมเปราะบางท่ีไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

จํานวนเกษตรกร ท้ังหมด (ราย)
จําแนกประเภทเกษตรกร (ราย)

มูลคาการซ้ือ

987
ลานบาท 

มูลคาการซ้ือ

9,671
ลานบาท 

มูลคาการสนับสนุนรายได
กลุมเปราะบาง

84
ลานบาท 

กลุมผลไม ผลไมตัดแตง 27,038
กลุมผักสด ผักสลัด 1,281

จําแนกประเภท SMEs (ราย)

กลุมผลิตภัณฑเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 

และผลิตภัณฑทองถิ�น (OTOP) 2,589
กลุมโชหวยและผูประกอบการอื่น ๆ 29,915
กลุมบร�การ 47

จําแนกประเภทการจางงาน สรางรายได 
กลุมเปราะบาง (ราย)

จําแนกประเภทการสงเสร�มทักษะอาชีพ 
กลุมเปราะบาง (ราย)

ผูสูงอายุ 376
ผูพ�การ 1,131
อ่ืน ๆ  843

ผูพ�การ 18
อื่น ๆ  576

ในปี 2563 บริษัทมีการบริหารจัดการด้านคุณค่าทางสังคมผ่านการสนับสนุนและส่งมอบโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพ่ือการกุศล 
การร่วมลงทุนทางสังคม ตลอดจนกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบงบประมาณและสิ่งของ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจ�านวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงานที่ท�าร่วมกับบริษัทคิดเป็นมูลค่า ดังนี้

รูปแบบการสนับสนุน 

รอยละ 14.20
การบร�จาคเพ�่อการกุศล

รอยละ 41.14
การรวมลงทุนทางสังคม

รอยละ 44.66
กิจกรรมเชิงพาณิชย

ประเภทของการสนับสนุน 

248.52 ลานบาท

งบประมาณ

6.08 ลานบาท

มูลคาจํานวนชั่วโมงจิตอาสา
ของพนักงาน

141.84 ลานบาท

สิ�งของ

3.15 ลานบาท

คาใชจายในการ
บร�หารจัดการ
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ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทมุ่งด�าเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้การส่งมอบองค์ความรู ้
ในการพัฒนา บริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ดินท�ากิน การส่งเสริม
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุน 
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในปี 2563 มีการสนับสนุน
เกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ  ภายใต้โครงการ 7-11 เคยีงข้างเกษตรกร
ไทย ซึ่งต่อยอดความส�าเร็จจากโครงการกล้วยหอมทอง ขยายผลมายงั
กลุ่มสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ ่มผลไม้ตัดแต่ง กลุ ่มผักพร้อมปรุง และกลุ ่มสลัดผัก โดยมี 
วัตถปุระสงค์เพ่ือให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าสูงข้ึน มีตลาดทีแ่น่นอน  
ตลอดจนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นอกจากน้ี การด�าเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ  
เป้าหมายที ่1 ทีมุ่่งด�าเนินงานเพ่ือลดความยากจนทัง้ทางเศรษฐกิจ และ
มิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ี 2 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และรายได้ของผู้ผลิตเพ่ือมุ่งขจัดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 10  
ที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ประชากร เพ่ือลดความเหล่ือมล�้า
ด้านความเป็นอยู่ของเกษตรกร

รวม 1,367 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 35,283 ไร

กลุมกลวย 1,215 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 21,247 ไร

กลุมผลไมตามฤดูกาล 70 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 1,420 ไร

กลุมผลไมตัดแตง 37 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 12,341 ไร

กลุมผักสด สลัดผัก 45 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 275 ไร

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
โครงการ 7-11 เคียงข�างเกษตรกรไทย
สรางรายไดและความมั่นคงใหกับครอบครัว
เกษตรกร และ SMEs

โครงการกล้วยหอมทอง

โครงการกล้วยหอมทอง เป็นโครงการทีด่�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2555 โดยด�าเนินการสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกร
และผู้ประกอบการรายย่อย ต้ังแต่การท�าส่ือการสอนให้ความรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกอย่างมีมาตรฐาน สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ การให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา การแปรรูป ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

การอบรมใหความรู
เกษตรกรผานสื่อ

สงเสร�มการเพาะปลูก
ที่มีมาตรฐาน สามารถ

ตรวจสอบได

ใหความรูดานการออกแบบ
บรรจ�ภัณฑที่ชวยยืด
อายุการเก็บรักษา

สงเสร�มการแปรรูปกลวย
ที่ไมไดมาตรฐาน

ตามกําหนด

เพ�่มชองทาง
การกระจายสินคา

ผานเซเวนอีเลฟเวน
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รายไดเฉลี่ยเพ�่มข�้นของ SMEs 
และเกษตรกร เพ�่มข�้น 776,282 บาท 
หร�อ เพ�่มข�้น 3.61 เทา 
(เปร�ยบเทียบกอนเขารวมโครงการ)

ผลผลิตกลวยหอมทองเขาสูตลาดกวา 
275,000 ลูกตอวัน หร�อมากกวา 
100 ลานลูกตอป คิดเปนมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 865 ลานบาท

จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ลดลงรอยละ 7.8 (เปร�ยบเทียบจาก
ป 2562) พ�้นที่เพาะปลูกเพ�่มข�้น
รอยละ 32.5 (เปร�ยบเทียบจากป 2562)

โครงการกล้วยหอมทองประสบความส�าเร็จตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�าให้รายได้ของเกษตรกรและ 
ผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น หากแต่ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 โครงการกล้วยหอมทองด�าเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 19,056 ไร่ ใน 41 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบจากด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
พบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 42 เท่า 

ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ ผลกระทบด�านสังคม ผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม

• สรางรายไดที่มั่นคง
• เพ�่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
• พัฒนามาตรฐานการผลิตสินคา  
 ทางการเกษตร

• สรางศูนยการเร�ยนรูเกี่ยวกับการ
 ปลูกกลวย
• สรางอาชีพถายทอดจากรุนสูรุน
• การพ�่งพาตนเองแบบยั่งยืนของชุมชน 
 เกิดเปนกลุมเกษตรกรเขมแข็ง 
 มีความสามารถในการแขงขัน
• สุขภาพที่ดีข�้นของคนในชุมชน
 อันเนื่องมาจากการลดการใชสารเคมี

• ลดการใชสารเคมี เพ�่มการใช
 สารชีวภาพ
• ลดการปนเปอนและตกคางของสารเคมี
 ในพ�้นที่การเกษตร
• ลดการใชนํ้าหร�อทรัพยากรอื่น ๆ ลง
 และใชใหคุมคาตามหลัก GAP
• คุณภาพดินไดรับการรักษาตามหลัก 
 GAP

คุณค�าทางเศรษฐกิจ คุณค�าทางสังคม คุณค�าทางสิ�งแวดล�อม

• เกษตรกร และ SMEs เขารวมโครงการ  
 1,125 ราย
• พ�้นที่เพาะปลูกรวม 19,056 ไร
• รายไดของผูรวมโครงการเพ�่มข�้นเฉลี่ย  
 776,282 บาทตอรายตอป
• ผลผลิตกลวยหอมทองเขาสูตลาดกวา  
 275,000 ลูกตอวัน หร�อมากกวา 
 100 ลานลูกตอป คิดเปนมูลคา
 ทางเศรษฐกิจ 865 ลานบาท

• สรางงาน และสรางอาชีพใหกับชุมชน 
 โดยสงเสร�มใหโรงคัดบรรจ�แตละภูมิภาค 
 สามารถรบักลวยหอมทองไดจากเกษตรกร 
 ในพ�้นที่ เปนการกระจายรายไดและอาชีพ 
 ไปยังชุมชน
• เพ�ม่ชองทางการจดัจาํหนาย โดยสามารถ 
 ขยายโรงคัดบรรจ�ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
 ทั่วประเทศ เพ�่อสงกลวยหอมทองใหกับ 
 รานเซเวนอีเลฟเวนกวา 12,432 สาขา
 คิดเปนมูลคา 865 ลานบาท

• การใชสารเคมีที่เหมาะสมในปร�มาณ
 ที่ปลอดภัย สงเสร�มการใชปุยชีวภาพ
 และชีวภัณฑ ทําใหการใชสารเคมีกําจัด
 ศัตรูพ�ชและปุยเคมีลดลงกวารอยละ 50 
 ลดตนทุนใหกับเกษตรกร 600 บาทตอไร
• ใชทรัพยากรอยางคุมคามากข�้น
• ชวยรักษาคุณภาพดิน

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

(Total Annual Additional Net 
Revenue Generated for Farmer)

(Total Annual Downstream 
Impact from Plastic Waste)

ดานเศรษฐกิจ (ลานบาท)
(Total Annual Societal Impact 

from Plastic Production)

ดานสังคม (ลานบาท) ดานสิ�งแวดลอม (ลานบาท)

130.9 1.2 1.9
Upstream Impact Downstream Impact

โครงการกลวยหอมทอง
กอใหเกิด ผลกระทบเชิงบวก > ผลกระทบเชิงลบ 42 เทา

118 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



โครงการผลไม้ตามฤดูกาล 

นอกจากโครงการกล้วยหอมทองแล้ว บริษัทมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการผลไม้ 
ตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น ทเุรียนหมอนทอง มังคดุออร์แกนิค ส้มโอทบัทมิสยาม และส้มสายน�า้ผ้ึง โดยที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
เกษตรกรในกระบวนการผลิตและการขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรดังกล่าวผ่าน 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและช่องทางออนไลน์ อาทิ www.shopat24.com เฟสบุ๊ค www.24catalog.com และศูนย์บริการข้อมูล 
ลูกค้า เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษทัมีการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและกลุ่มเปราะบาง เช่น ส้มสายน�า้ผ้ึง
จากสวนร่มเกล้า อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา

ต่อยอดจากโครงการ “เชิดชูชาวนา ผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” ซพีี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์  
ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย รวมส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่ย่ังยืนแก่ชุมชน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาผลิตผลนักเรียนชาวนา สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ เพื่อการส่งต่อความรู้และรายได้ที่ยั่งยืน” แก่นักเรียน
ของโรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน เพ่ือให้ความรู้และถ่ายทอดเคล็ดลับการท�าเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น  
อาทิ ล�าไย สตรอว์เบอร์รี มาเป็นส่วนผสมหลัก เพ่ือทดลองผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาต่อไปเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ คุกกี้ล�าไย ซาลาเปาเห็ดหอม

21 ราย 81 รายการ

สนับสนุนชองทางการ
กระจายสินคาทางการเกษตร
ใหกับเกษตรกร

จํานวนผลไมและสินคา
ทางการเกษตรที่นําเขา
มาจําหนาย

นอกจากน้ี จดัอบรมให้ความรู้หัวข้อ “การจดัการร้านค้าปลีก
ยุคใหม่” และ “Good Manufacturing Practice (GMP)  
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร” เพ่ือถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากประสบการณ์การท�างานของบริษัท อาทิ  
การจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ส่งต่อประโยชน์เพื่อไปพัฒนาร้าน ALL-Organic ซึ่งเป็นร้าน

สามารถตดิตามรายละเอยีด
เพิม่เตมิได้ผ่าน QR Code

ทีจ่ดัจ�าหน่ายผลิตภัณท์จากเกษตรกรชาวนาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือน�าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์

250 ราย

ผลลัพธและประโยชนที่ไดรับ
เกษตรกรเขารวมโครงการ 

119รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต 

โครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” โดย บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด เป็นหนึ่ง
ในโครงการที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน สร้างงาน 
และสร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมไปถึง
การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  ในการท�าเกษตรกรรมเพื่อให้เกิด
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด ให้ความส�าคญักบัการปลูกพืช
ภายใต้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture 
Practices หรือ GAP) และการสร้างความม่ันคงทางอาชีพให้กับ
เกษตรกร โดยในปี 2563 โครงการได้มีการขยายผลการผลิต
ทางการเกษตรไปยังพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี 
ขอนแก่น ล�าพูน และสุราษฎร์ธานี ซึ่งท�าให้เกิดสร้างรายได้อย่าง
ต่อเน่ืองและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร 
ได้อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาเกษตรกรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน 
(Smart Farm Development) 

ด�าเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)  
มีวัตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคูค้่าเกษตรกร และคูค้่า SME 
ในธุรกิจด้านการเกษตรผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรทีมี่ประสิทธภิาพ น่าเช่ือถอื เป็นทีย่อมรับของหน่วยงาน
ภาครัฐ และสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เน้นการมีส่วนร่วมที่สามารถสร้างการเรียนรู้ วัดผล 
และประเมินคุณภาพการผลิตได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง

โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวเขา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ด�าเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)  
มีวัตถปุระสงค์เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรชาวเขา
ใน 4 จังหวัดภาคเหนือของไทย โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการ
เกษตร อาทิ กะหล�่าปลี ผักกาดขาวปลี ที่มีความปลอดภัย ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ตามหลกัการปฏบิัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices 
หรือ GAP) มีการอบรมให้ความรู้ การประยุกต์ใช้การติดต้ังระบบตรวจ
สอบย้อนกลับ Makro i-trace มีการตรวจประเมินผลผลิตเพ่ือ 
ให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าทางการเกษตรที่ได้มีความสดใหม่ ปลอดภัย
จากสารเคมีตกค้าง

โครงการมอบความรูใหแกเกษตรกรไทย 3 เร�่องหลัก ไดแก 

ความรูทาง
การตลาด

ความรูทาง
ว�ชาการเกษตร 

ความรู
ดานเง�นทุน 

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
เกษตรกรที่ไดรับการสงเสร�มทักษะ

การเพาะปลูก 91 ราย

เกษตรกรไดรับการรับรองการเพาะปลูก

ตามมาตรฐาน GAP รอยละ 100
เกษตรกรเขารวมการตรวจสอบยอนกลับ

ผานระบบ Cloud รอยละ 100
รายไดชุมชนเพ�่มข�้น 1.6  ลานบาท

คาขนสงวัตถุดิบที่ลดลงปละ  4.3 ลานบาท

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

เกษตรกรมากกวา 200 ครอบครัว มีอาชีพและ

รายไดเพ�ม่ข�น้รอยละ 90 (เปร�ยบเทียบกอนเขารวมโครงการ)

เกษตรกรไดรับการรับรองและผานการประเมิน

เพ�่มข�้นรอยละ 50
เกษตรกรมีรายไดเพ�่มข�้นจากการขายสินคาใหแกผูซื้อ 

เฉลี่ย 3.24 ลานบาทตอปตอราย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ยอดขายสินคาเกษตร  9,000  ตัน 

คิดเปนมูลคา  162 ลานบาท

รายไดเฉลี่ยตอครัวเร�อนเพ�่มข�้น  2 เทา

จํานวนเกษตรกรชาวเขาที่รวมโครงการกวา 

1,000 ครัวเร�อน

120 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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โครงการปันทรัพย์ สู่ ทรัพย์ปัน 

ด�าเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผ่านการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่อ�าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีแรงจูงใจและเพิ่มสินค้าทางการเกษตร
ในรูปแบบเกษตรอนิทรีย์ โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้า เพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย น่าเช่ือถือตรวจสอบได ้
ผ่านระบบ Makro i-trace ตลอดจนได้รับการตรวจรับรอง 
ที่เป็นมาตรฐาน

โครงการกาแฟสร้างอาชีพ 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด เดินหน้าสร้างอาชีพให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของไทยอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากลงพ้ืนที่ 
อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ความรู้กับชาวบ้านเร่ืองการ
ปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการรักษาป่าต้นน�้า ลดการท�าไร่
เล่ือนลอย เพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวให้คงอยู่กบัชุมชนมากข้ึน การแปรรูป
อย่างถูกต้องเพ่ือผลผลิตที่มีคุณภาพ สนับสนุนเคร่ืองมือ 
ในการสร้างอาชีพ และรับซื้อเมล็ดกาแฟจากชุมชนในราคา 
ที่สูงกว่าท้องตลาด เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ที่ย่ังยืนและได้
อยู่ร่วมกันในชุมชน ขยายตลาดกาแฟเพ่ือรองรับผลผลิตโดย
การน�ามาจัดจ�าหน่ายเป็นเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟออลล์คาเฟ่ 

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
เกษตรกรไดรับการรับรองการผลิตสินคา

ตามมาตรฐานเกษตรอนิทร�ย เพ�ม่ข�น้  50 ครวัเร�อน

ลดคาใชจายการใชเคมีภัณฑ  4,000 บาท

มูลคาเพ�่มจากการปรับเปลี่ยนเปนสินคาเกษตรอินทร�ย

รอยละ 15 - 20
รายไดเกษตรกรเพ�่มข�้น  12,000 บาท
ตอปตอครัวเร�อน

และร้านกาแฟมวลชน และพัฒนาเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีความ
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจัดจ�าหน่ายให้กับร้านกาแฟ 
ในเครือฯ และลูกค้าภายนอก ปัจจบุนัได้เพ่ิมพ้ืนทีก่ารสร้างอาชีพ 
เกษตรกรในประเทศเพ่ิมข้ึน อาท ิปองขอน จงัหวัดเชียงราย  
ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ไล่โว่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่
เพาะปลูกใหม่ล่าสุด ทีลอซู จังหวัดตาก พัฒนาแหล่งชุมชน
ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยในปี 2563 มีเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 478 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 1,459 ไร่ 
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั้งหมด 1,850 กิโลกรัม
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โครงการ “1 แก้วมวลชน 1 บาทเพื่อสังคม”

ร้านกาแฟมวลชน ภายใต้แนวคดิการด�าเนินธรุกจิ “กาแฟคูชุ่มชน”  
หักรายได้จากการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืม 1 บาท ต่อ 1 แก้ว  
เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าไปบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน
และสังคม วัด มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ อาทิ วัดพระบาท
น�้าพุ วัดสวนแก้ว มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน  

โครงการสร้างอาชีพผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่สังคม

ฝึกอาชีพผู้ป่วยจติเวช เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจติสังคม ให้ผู้ป่วย
กลับมาพ่ึงพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกบัคนในสังคมได้อย่างมีศกัด์ิศรี  
บริษัท ซีพี รี เทลลิงค ์  จ�ากัด ร ่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คุณหญิงเอื้อปรานี  
เจียรวนนท์ จัดต้ัง “ร้านกาแฟหลังคาแดง” สร้างร้าน สนับสนุน
อุปกรณ์ ฝึกอบรมทักษะการชงกาแฟ และการบริหารจัดการร้าน
ให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกทักษะอาชีพ 
ให้กับผู้ป่วย และรับเข้าท�างานในร้านกาแฟมวลชนเพ่ือให้ผู้ป่วย 
มีอาชีพรองรับ สามารถหาเล้ียงตัวเองได้เม่ือต้องออกไปอยู่ร่วมกบั
สังคมภายนอก อีกทั้งช่วยสร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ เพ่ือน�าไป
พัฒนาในส่วนงานอาชีพอื่น ๆ ให้กับผู้ป่วยรุ่นสู่รุ่น โดยปัจจุบัน 
ได้ฝึกทักษะให้กับผู้ป่วยไปแล้วกว่า 24 ราย และรับมาร่วมงาน 
ในร้านกาแฟมวลชน 3 ราย

โครงการร่วมพัฒนาสินค้าศูนย์ภูฟ้า 
จัดจ�าหน่ายในร้านกาแฟมวลชน

ร่วมสร้างอาชีพให้กบัเกษตรกรและพัฒนาสินค้าท้องถิน่เพ่ือชุมชน
ทีย่ั่งยืน ในความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ และโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ ภายใต้แนวคิด “จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การท�ากินที่ 
พอเพียง” พัฒนาสินค้าพ้ืนทีก่ารเกษตรของชาวบ้าน อ�าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เพ่ิมเติมข้อมูล

โภชนาการทีส่�าคญั เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับ
กับผู้บริโภคปัจจุบัน อาทิ กล้วยฉาบ กล้วยอบ กล้วยสุกกรอบ  
แยมลูกหม่อน น�้าลูกหม่อน ชาเขียวภูฟ้าและชาอินทรีภูฟ้า รวมถึง
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเมนูพิเศษประจ�าร้านกาแฟ 
จัดจ�าหน่ายในร้านกาแฟมวลชนกว่า 100 สาขาทั่วประเทศไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น 
โดยมียอดการบริจาคในปี 2563 เป็นจ�านวนเงนิรวม 3.1 ล้านบาท 
คิดเป็นยอดบริจาคสะสม ทั้ง 10 ปี มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท
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โครงการวันแห่งโอกาสดี@CPALL

ซีพี ออลล์ ได้ด�าเนินการโครงการมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้
แนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เพ่ือ
สร้างเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางจ�าหน่าย 
สินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าออนไลน์ โดยเปิด
โอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการด�าเนินธุรกิจร่วม
กับบริษัท ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยจะสามารถลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือนัดเจรจาทางธุรกิจ (Business 
Matching) หรือสามารถปรึกษาขอข้อมูลเพ่ิมเติม จากมุม 
เอสเอม็อคีลินิก (SMEs Clinic) ทัง้ด้านจดัการคณุภาพสินค้า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการขยายตลาด เพ่ือผู้ประกอบ
การรายย่อยสามารถน�าเสนอสินค้าจ�าหน่ายในช่องทาง 
ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะผ่านร้านเซเว่นอเีลฟเว่น ร้านค้าออนไลน์ 
24 Shopping ออลล์ ออนไลน์ และร้านยาเอก็ซ์ต้า พลัส และ 
ผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อขอค�าปรึกษาจากเครือข่าย
พันธมิตรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) และรับการสนับสนุนการลงทนุจากธนาคารช้ันน�า รวมทัง้
แนวทางการท�าธุรกิจจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
นอกจากการร่วมธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสในการเสนอท�าเล
พื้นที่ส�าหรับเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และในด้านการส่งเสริม
ทรัพยากรบุคคล ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษา
สามารถสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ส่งเสริมให้มีบุคคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและสังคม รวมถึง
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

มอบโอกาสและสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการ

ธุรกิจของ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยมาอย่างต่อเน่ือง 
ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการวันแห่งโอกาสดี 
โครงการ Business Matching โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายย่อย 24 Shopping โครงการ TSC On-site Visit CP ALL 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีการเติบโตในการด�าเนินธรุกจิ 
บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์ ให ้ตรงตามมาตรฐานระดับสากล  
ซึง่สามารถยกระดับเศรษฐกิจระดับท้องถ่ินให้มีศกัยภาพมากข้ึน 
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัให้กับประเทศ

การสนับสนุนการประกอบธรุกจิของวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย เป็นหนึ่ง
ในแนวทางการด�าเนินงานสร้างคุณค่าให้กับสังคม อาทิ การ
ให้ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงานในการ
ด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ  ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ SMEs 
และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่าง 
ต่อเน่ือง พร้อมทัง้มอบโอกาสในการเป็นเจ้าของธรุกจิ สร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต บริษทัจงึมุ่งส่งเสริมการประกอบ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
สรางโอกาสทางอาชีพ รวมทํางานกับบร�ษัท

กวา  12 อัตรา

โอกาสทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการรายยอย

ในการเสนอสินคากวา  135 ราย
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โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping

บริษัทได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบการบริโภคของ 
ผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยการเพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่ายและกระจายสินค้า ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพ่ือจ�าหน่าย  
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้ประกอบการภายใต้โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ 24 Shopping 
และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ Business Matching 

บริษัทเดินหน้าสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ SMEs และ 
ผู้ประกอบการรายย่อย อย่างต่อเน่ือง โดยผนึกก�าลังกบัสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จัดงาน “เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตรกับ CP ALL 
Non-Trade” รุ่นที่ 2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างธุรกิจรับเหมา  
และธุรกิจผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านอุปกรณ์ไอที (IT) จ�านวนกว่า 20 บริษัท 
เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังแนวทางการพัฒนาธุรกิจ รวมถึง 
การช้ีแจงเงื่อนไขและข้อก�าหนดเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
เตรียมความพร้อม และสามารถเข้าร่วมธรุกจิกบับริษทัได้ตรงตาม
ความต้องการและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ก�าหนด 

โดยในป 2563 
สรางรายไดใหกับผูประกอบการรายยอยกวา 

1,096 ราย 

คิดเปนมูลคากวา  8,191 ลานบาท
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โครงการ U-Project “เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ”

โครงการ U-Project “เสริมสร้างคูค่ดิ พัฒนาธรุกจิคณุ” เป็นโครงการทีด่�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองภายใต้ บริษทั สยามแม็คโคร 
จ�ากัด (มหาชน) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพส�าหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วยให้มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และสร้างช่องทางการขายที่ย่ังยืนให้กับร้านโชห่วย ผ่านการร่วมจัดท�าแผนพัฒนาที่มีความจ�าเพาะ 
ระหว่างพ่ีเล้ียงจากสยามแม็คโคร และร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพัฒนาร้านตามแนวทางการจัดการ 
และค�าแนะน�าต่าง ๆ ทกุข้ันตอนจากผู้เช่ียวชาญ อาท ิการสรรหาสินค้า จดัเรียงสินค้า การจดัร้านให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า  
และการโฆษณา นอกจากน้ี ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโชห่วย และแก้ไขปัญหาการขาด 
องค์ความรู้ในการบริหารจดัการร้านค้า สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพร้านค้าปลีกรายย่อย และร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง 
และก้าวทนัต่อยุคสมัยทีมี่การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์ทีแ่ม็คโครได้ด�าเนินการภายใต้ โครงการ 
“แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” มาตลอดระยะเวลา 13 ปี ดังนั้น สยามแม็คโคร จึงร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ในการยกระดับร้านโชห่วยสู่การเป็นร้านโชห่วย 4.0 อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดได้ ท่ามกลาง
กระแสธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่ทันสมัย 
และเป็นสากลผ่านข้อมูล Big Data Analysis รวมถึงจัดกิจกรรมและเคร่ืองมือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ผ่านการสนับสนุน 
ด้านองค์ความรู้ แนวทางการบริหารให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และร้านค้าประชารัฐด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

ชดุคูมือ “การจดัการรานคาปลกี
อยางมืออาชีพ” ประกอบดวย 
หลักการจัดการรานคาปลีก 
8 หัวขอ สําหรับผูที่สนใจ
เปดรานใหม หร�อผูประกอบการ
ท่ีตองการปรับปรงุราน หลกัการ
วางแผนผังรานและสินคา 
เทคนิคเพ�่มยอดขายและกําไร 
เปนตน

บร�การใหคําปร�กษาการจัดการ
รานคา ครอบคลุมถึงหลักการ
จัดการรานคาปลีก พรอมดวย
เทคนิคตาง ๆ แบบมืออาชีพ
ที่ชวยใหสามารถตอบสนอง
ความตองการ และพฤติกรรม
ของผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ภายใตการฝกอบรม สัมมนา 
และ Workshop ของแม็คโคร 
ที่จัดในทุกภูมิภาคตลอดป

บร�การการออกแบบแผนผัง
รานคา 3 มิติ

การพัฒนาองคความรู 
ผานระบบ E-learning 
ตลอด 24 ชั่วโมงในชองทาง
www.shohuaythai.com

บร�การรับสั่งซื้อ จัดเตร�ยม
สินคา และจัดสงสินคา สําหรับ
รานคาประชารัฐ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ ในป� 2563  

รานโชหวยที่เขารวมโครงการ  

67,325 ราน

ซ่ึงเพ�ม่ข�น้จากเดิม 
13,267 ราน 
หร�อคิดเปนรอยละ 24

รานโชหวยที่เขารวม
โครงการมีรายไดเพ�่มข�้น

รอยละ 15 โดยเฉลี่ย

ความพ�งพอใจจาก
รานคาปลีกในชุมชน

รอยละ 4.35
(คะแนนเต็ม 5 คือ อยูในเกณฑดี)

โครงการมิตรแทโชหวย โครงการ U-Project “เสร�มสรางคูคิด พัฒนาธุรกิจคุณ”

รานคาปลีกที่เขารวม

7,867 แหง
(ตัวเลขสะสมตั้งแตป 2552)

จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

41,114 ราย
(ตัวเลขสะสมตั้งแตป 2552)
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โครงการ “คืนคนดี มีอาชีพสูสังคม”  
โดยบร�ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ผลลพัธและประโยชนท่ีไดรบั

• ดําเนนิโครงการแลวใน 5 เร�อนจํา ประกอบดวย 
 เร�อนจําชั่วคราวเขากลิ�ง (จังหวัดเพชรบุร�) เร�อนจําชั่วคราวแคนอย (จังหวัดเพชรบูรณ) เร�อนจําหลมสัก (จังหวัดเพชรบูรณ) 
 เร�อนจําจังหวัดเพชรบูรณ และเร�อนจําจังหวัดนนทบุร� 
• จํานวนผูตองขังเขารวมโครงการทั้งสิ�น 361 ราย
• รอยละ100 ของผูตองขังที่พนโทษไดรับการปลอยตัวทั้งหมดไมกลับมาทําผิดซํ้าอีก

โครงการ Platform for Sustainable Thai SMEs 

เป็นโครงการสร้าง Platform Online ทีเ่ป็นชุมชนหรือ Community  
ของผู้ประกอบการที่เข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี
พ่ีเล้ียงเข้ามาสนับสนุน และดูแลในการสรรหาและเช่ือมโยง 
การด�าเนินธุรกิจระหว่างฝั่งอุปสงค์และอุปทาน เพ่ือพัฒนาความ
พร้อม SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยไทยในการเข้าสู่ตลาด 
Modern Trade และเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
ให้แก่ SMEs ไทยทั้งกลุ่ม SMEs ที่มีการด�าเนินงานอย่างแข็งแรง 
มีมาตรฐาน กลุ่ม SMEs ทั่วไปที่มีศักยภาพ เร่ิมเป็นที่รู้จัก และ 
กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่ยังขาดคุณสมบัติด้านมาตรฐานเบื้องต้น

สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง สร้างความเท่าเทียมในสังคม 

อกีหน่ึงแนวทางการด�าเนินงานในการสร้างความเท่าเทยีมกนัในสังคม 
คอืการสนับสนุนการมีคณุภาพชีวิตทีดี่ให้กบักลุ่มเปราะบาง การเพ่ิม
ของจ�านวนประชากร การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนความรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผล
ให้เกดิช่องว่างและความเหล่ือมล�า้ทางสังคม ถอืเป็นอกีความท้าทาย
อย่างย่ิงของทัว่โลก 

คืนคนดี สู่สังคม

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นความส�าคัญของการให้โอกาสแก่ผู้หลงผิด ให้กลับสู่สังคมอย่าง
มีคณุค่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ตลอดจนการให้การศกึษาอบรม เพ่ือเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป ดังน้ี

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
เปนเคร�อ่งมือในการสรางพ�น้ท่ีสือ่ชมุชนออนไลน และเปดโอกาส
ให SMEs ทั่วประเทศ และโครงการกิจกรรมความรวมมือ อาทิ 
โครงการวันแหงโอกาสดี@CP ALL SME D Bank หร�อ
กิจกรรมจัด Biz. Matching ไดเขามาเปนชุมชนเดยีวกนัผาน
ระบบนี้เพ�่อทดสอบและประเมินสินคาผลิตภัณฑของตนเองวา
มีจ�ดแข็ง จ�ดปรับปรุง ในการเตร�ยมพรอมสําหรับเสนอขาย
ผานชองทาง Modern Trade

บริษทัจงึมุ่งส่งเสริมการสร้างความเท่าเทยีมในสังคม ยกระดับคณุภาพ
ชวีิตและความเป็นอยู่ส�าหรบักลุ่มเปราะบางและผู้พกิาร ตลอดจน
สนับสนุนการเข้าถึงสิทธข้ัินพ้ืนฐานได้อย่างเท่าเทยีม ภายใต้โครงการ
ทีห่ลากหลายเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มเปราะบาง และ 
ผู้พิการได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ อาท ิโครงการ CP ALL x Art Story 
by Autistic Thai สร้างโอกาสด้วยศลิปะ 
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โครงการบมเพาะ คนดี มีทักษะ สูสังคม
โดยว�ทยาลยัเทคโนโลยปีญญาภวิฒัน (PAT)

ผลลัพธและประโยชนที่ไดรับ
• เยาวชนเขารวมฝกอบรมทักษะ

 ว�ชาชีพการทํากาแฟ สะสม   430 ราย

• เยาวชนไดรบัทุนการศึกษาตอท่ีศูนย

 การเร�ยนปญญาภวิฒัน สะสม 

 51ราย เปนมูลคา 2.7 ลานบาท

• มอบอปุกรณ คอมพ�วเตอร 

 สะสม  125 เคร�อ่ง

• สรางรายไดระหวางเร�ยนของเด็กและเยาวชน 

 28,080 - 52,416 บาทตอรายตอป

• อัตรากําลงัแรงงานขององคกร 
 สถานประกอบการจากการฝกอาชีพ
 ของนักเร�ยนนักศึกษา 

   6 เดอืนตอรายตอป

โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ
บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จึงได้ด�าเนินโครงการด้านการให้โอกาสแก่
กลุ่มผู้พิการและทพุพลภาพให้มีโอกาสในการท�างาน และสร้างรายได้มาอย่างต่อเน่ือง โดยพัฒนารูปแบบการท�างานทีเ่หมาะสม  
ตลอดจนจดัให้มีการพัฒนาทกัษะและศกัยภาพของผู้ทพุพลภาพ โดยในปี 2563 บริษทัได้ขยายการจ้างงานและพัฒนาทกัษะ
การท�างานให้แก่ผู้ทพุพลภาพ นอกจากน้ี ยังจดัให้มีโครงการสนับสนุนโอกาสและรายได้ของผู้พิการและทพุพลภาพในสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
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ผูพ�การที่ไดรับการสงเสร�มอาชีพ 

95 ราย  

ยอดจําหนายผลิตภัณฑ 

1,276 ชิ�น

สรางรายไดใหผูพ�การ 

332,482 บาท

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

โครงการ CP ALL x Art Story by Autistic Thai 
สร้างโอกาสด้วยศิลปะ
เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เยาวชน และบคุคล 
ออทสิติก บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ประสานความร่วมมือ
กบัมูลนิธอิอทสิติกไทย ในการพัฒนาและจดัจ�าหน่ายสินค้าคอลเลคช่ัน 
พิเศษ อาท ิหน้ากากผ้าพร้อมกระเป๋า ผ่านทางหน้าร้าน Boutique for All  
และ www.shopat24.com โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการพัฒนา
สินค้าจะมอบให้แก่มูลนิธฯิ ในการด�าเนินกจิการต่อไป

โครงการ ซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส 
Giving Ambassadors : from “Care” to “Share”
บริษทัได้ประสานความร่วมมือไปยังศลิปินนักออกแบบแครักเตอร์ 
(Character) ทีมี่ช่ือเสียง และองค์กรผู้พิการทีมี่ความสนใจ ร่วมกัน 
ต่อยอดออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้า เพ่ือวางจ�าหน่ายผ่านทางช่องทาง 24 
Shopping และมอบรายได้ทัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมคลังสินค้า 
(Fulfillment Fee) แก่สมาคมองค์กรผู้พิการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 
สมาคมรวมใจคนพิการ จงัหวัดอดุรธานี ชมรมบรูณาการคนพิการ
อย่างย่ังยืน ต�าบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก สมาคมคนพิการ
จังหวัดอ่างทอง และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
พระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการผลิต
ผ้าแคนวาส สายคล้องกระเป๋า และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง มีผู้พิการทีไ่ด้รับ 
การส่งเสริมอาชีพ จ�านวน 95 ราย

โครงการ ซีพ ีออลล์ เปิดพืน้ท่ีสร้างโอกาส : Giving Space
บริษทัได้จดัสรรพ้ืนทีห่น้าร้านเซเว่นอเีลฟเว่นให้กลุ่มคนพิการเพ่ือเป็น
พ้ืนทีจ่�าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้พิการโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย  
โดยในปี 2563 น�าร่องด�าเนินการไปแล้ว 2 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดอ่างทอง 
ร่วมกบัสมาคมคนพิการจงัหวัดอ่างทอง และจงัหวัดอดุรธานีร่วมกบั
สมาคมรวมใจคนพิการจงัหวัดอดุรธานี มีผู้พิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม
อาชีพ จ�านวน 55 ราย

ยอดขายหนากากผากวา 2,000 ชุด

รายไดหลังจากหักคาใชจายมอบใหแกมูลนิธิ

ออทิสติกไทยประมาณ 184,184 บาท

ไดรับการสงเสร�มอาชีพ

จํานวน 20  ราย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
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โครงการปั้นเถ้าแก่ร้านอาหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการป้ันเถ้าแก่ร้านอาหาร สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ปรับ ปรุง เปล่ียน  
แม็คโครคู่คิด พลิกวิกฤตธุรกิจอาหาร สู่บริบทแห่งความย่ังยืน 
ด�าเนินการข้ึนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ  
ท�าให้มีผู้ได้รับผลกระทบจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน รวมไปถงึ 
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการปรับตัวรับกับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกีย่วกบัธรุกจิอาหาร
แบบครบวงจร ผ่านแม็คโครโฮเรก้า อคาเดมี ทั้งช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบ
การร้านอาหาร และบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์
วิกฤตทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยการเปิดพ้ืนที่ฟรีให้กับ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ของแม็คโครสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังร่วม
สนับสนุนวัตถุดิบ ได้แก่ โครงการข้าวกล่องเชฟฮัก เพื่อส่งต่อข้าว
กล่องให้แก่ 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ยอดผูติดตามใน Facebook แม็คโคร

โฮเรกา อคาเดมี กวา 90,000 ราย

ยอดการมีสวนรวมกับกิจกรรมบน 
Facebook แม็คโครโฮเรกา อคาเดมี กวา 

1,475,000 ครั้ง

ยอดรับชมคอรสออนไลนกวา 

510,000 ครั้ง 

ซึ่งเพ�่มข�้นถึงรอยละ 370 จากป 2562

ผูประกอบการ เขารวมโครงการแม็คโคร
เปดพ�้นที่ฟร�ในชวงโคว�ด-19 จํานวน 

2,000 รานคา ใน 64 สาขาแม็คโคร

ขาวกลอง 40,000 กลอง 
สงตอใน 50 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

บริษัทยังคงมุ่งม่ันด�าเนินการเสริมสร้างโอกาสให้กับสังคม ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบาง โดยให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับตัวภายใต ้
วิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อันยากล�าบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
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สุขภาพและคณุภาพชีวิตทีดี่เริม่ต้นทีอ่าหาร ซพีี ออลล์ ต้ังใจทีจ่ะเป็น “ร้านอิม่สะดวก” 

ส�าหรับทุกชุมชน เราจึงมุ่งม่ันพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์อาหารรสชาติอร่อย 

ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  

เพื่อเป็นหัวใจพื้นฐานในการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

คัดสรรอาหารปลอดภัย 
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค 



คัดสรรอาหารปลอดภัย 
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

รายการ (SKUs) ผลิตภัณฑ�ใหม�ที่มุ�งเน�นสร�างสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี  
(ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG2   ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 
และส�งเสร�มเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

 2.1  ยุติความหิวโหยและสร�างหลกัประกัน
ให�ทุกคนโดยเฉพาะทีย่ากจนและอยู�ใน
ภาวะเปราะบางอนัรวมถงึทารก ได�เข�าถงึ
อาหารทีป่ลอดภยั มโีภชนาการ

 SDG3  สร�างหลักประกันว�าคนมชีวี�ตท่ีมีสขุภาพดี
และส�งเสร�มสวัสดิภาพสําหรับทุกคน
ในทุกวัย

 3.8 การเข�าถงึการบร�การสาธารณสุขจําเป�น
ท่ีมีคณุภาพ และเข�าถงึยาและวคัซีนจําเป�น
ท่ีปลอดภัย มีประสทิธผิล มีคณุภาพ 
และมีราคาท่ีสามารถซือ้หาได�  

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน

 12.4  บรรลุการจดัการสารเคมแีละของเสีย
ทุกชนิดในว�ธีท่ีเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
ตลอดท้ังวงจรชวี�ตของสิ�งเหล�าน้ัน  
เพ�อ่ทีจ่ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ะมี
ต�อสขุภาพของมนุษย�และสิ�งแวดล�อม
ให�มากท่ีสุด

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มการเข�าถึงอาหาร
ที่ปลอดภัย และนํ้าดื่มที่สะอาด

149,754 ราย

สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ�
ทางการแพทย�ให�กบัโรงพยาบาล  
สถานศึกษา โรงเร�ยน  
กลุ�มเปราะบาง รวมถึงวัด 
และหน�วยงานราชการต�าง ๆ

799 แหง

สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ�
การแพทย�   

239 ลานบาท

มีผลิตภัณฑ�และบร�การใหม�ที่มุ�งเน�นสร�างสุขโภชนาการ 
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดีต�อคนในสังคมเพ��มข�้นเป�น  
 

ร�อยละ 10 

เปาหมาย 
รอยละ 10 ณ ป 2563 

  17.6

                19.4

                19.6 
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ความเสี่ยงและโอกาส

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เกดิข้ึนอย่างต่อเน่ืองและวัคซนี 
ในการป้องกนัและรักษาโรคยังอยู่ในข้ันตอนการพัฒนา รวมถงึ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตทีข่าดสมดุล ผู้บริโภคส่วนใหญ่จงึหันมา
ให้ความสนใจกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ 
โดยการบริโภคอาหารทีดี่ ถกูสุขลักษณะ และมีคณุค่าทางอาหาร
เพียงพอ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และสามารถป้องกนั
ตนเองจากโรคระบาดหรือสภาวะวิกฤตต่าง ๆ  ทีเ่ข้ามาในปัจจบุนั 
นอกจากน้ี การมีความรู้ด้านสุขภาพยังเป็นหัวใจของปัจจัย 
ในการก�าหนดสุขภาพ ดังน้ัน การขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
จึงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายอย่างย่ิงในปัจจุบัน รวมถึง 
ภาคอตุสาหกรรมก็มีความจ�าเป็นในการพัฒนาปรับสูตรอาหารใหม่
ทียั่งท�าให้รสชาติของผลิตภัณฑ์คงความอร่อยได้เหมือนเดิม 
ถงึแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผล 
ให้เกดิความท้าทายข้ึนทัว่โลก แต่ยังน�ามาซึง่โอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพทีย่ั่งยืนมากข้ึน

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) 
มุ่งด�าเนินงานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับผู้บริโภค
ภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์  
การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค บริษัทได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัท  
ซีพี ฟู ้ดแล็บ จ�ากัด ส�านักพัฒนาและประกันคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ตามทีก่ล่าวถงึ
ในบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพ่ิมมูลค่าทางธรุกจิ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค ก�าหนดหลักเกณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมถึงก�าหนด
กลยุทธ์สร้างการรับรู้ของลูกค้า อาท ิปรับภาพลักษณ์ของร้าน 
การจดัเรียงสินค้า พัฒนาทกัษะของพนักงานร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
ให้มีความรู้ด้านการจัดการผัก ผลไม้สด เป็นต้น พร้อมทั้ง 
ก�าหนดแผนด�าเนินการสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะที่ดี 
ให้กับลูกค้า ปี 2562-2566 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณค่า

ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพกลุ่มอาหารพร้อม
รับประทาน เคร่ืองด่ืม อาหารว่าง และเบเกอร่ี นอกจากน้ี 
บริษทัได้มีการจดัอบรมหลักสูตร “ระบบการจดัการและควบคมุ
อาหารให้ปลอดภัย และการบริหารจดัการความปลอดภัยอาหาร” 
ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐาน 
การบริการที่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู ้บริโภค การจัด 
สภาพแวดล้อมส�าหรับกระบวนการเตรียม การจัดเก็บ  
ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีถ่กูสุขลักษณะ การมีความรู้
ความเข้าใจในระบบการจดัการ และควบคมุอาหารให้ปลอดภัย
ต่อการบริโภคส�าหรับพนักงานระดับผู้จดัการร้าน เพ่ือป้องกนั
ปัจจยัเส่ียงในการส่งมอบสินค้าอาหารทีไ่ม่ปลอดภัยให้กบัลูกค้า 
ตลอดจนให้ความส�าคญัและปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัปัญหา
ด้านความปลอดภัยอาหาร เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “ร้านอิม่สะดวก” 
อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาหารขององค์กร 

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการเราอยูเคียงขางกัน 
(โคชจิตอาสา) ชวยเหลือดูแล
ดานจติใจ  ลดความเคร�ยด และโอกาส
การเกิดโรคซึมเศราจากสภาวะว�กฤต 
โคว�ด-19

เมนูคุมแคล 
(เมนูอาหารเพ�่อสุขภาพในแตละมื้อ)
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แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชวีติประจ�าวนั รวมถงึการให้บรกิารของบรษัิท 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้เข้าใช้บริการ และเพ่ือไม่ให้การ 
ด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก บริษัทได้ก�าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส�าคัญ ดังนี้

โครงการกลุ่มโค้ชจิตอาสา เราอยู่เคียงข้างกัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยรู้สึก 
ไม่สบายใจและเป็นกังวล เป็นสถานการณ์ที่ยากล�าบาก บริษัทจึงได้ริเร่ิมโครงการ 
ช่วยเหลือดูแลด้านจติใจ ลดความเครียด และโอกาสการเกดิโรคซมึเศร้าจากสภาวะวิกฤต
ดังกล ่าว โดยด�าเนินการในรูปแบบของการให ้ค�าปรึกษา ผ ่านการพูดคุย 
ทางโทรศพัท์หรือทางออนไลน์ ภายใต้เงือ่นไขการรักษาความลับ โดยเร่ิมจากพนักงาน
และขยายผลไปยังบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 936 ราย

05
ก�าหนดให้ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

01 
ให้ความรู้ และสื่อสาร
กับพนักงาน
เ ก่ียวกับมาตรการการป้องกันการ 

แพร่ระบาด ก�าหนดให้มีการวดัอณุหภมิู

ร่างกายของพนักงาน ตลอดจนก�าหนด

ให้พนักงานท�าความสะอาดมือทุกครั้ง

ก่อนสัมผัสสินค้า 

02 
ท�าความสะอาดพืน้ทีส่มัผัส
อย่างสม�่าเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ เครื่องกด All 

Member อุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า ตู้แช่  

ท่ีน่ังลูกค้า ตะกร้า รถเข็น บานประตู  

รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของร้าน ด้วยน�้ายา

ท�าความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

พร้อมท้ังจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ

ให้กับลกูค้าก่อนและหลงัเข้าใช้บรกิารด้วย

03
ก�าหนดพื้นที่การให้บริการ
ตามมาตรการรกัษาระยะห่างทางสงัคม 

(Social Distancing ) และขอความร่วมมือ

ลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

อย่างเคร่งครัด

04
ก�าหนดให้ลูกค้าทุกท่าน
ได้รับการตรวจวดัอณุหภมิู
ร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ และมีการลง

ทะเบียนก่อนและหลังเข้าใช้บริการผ่าน 

“ไทยชนะ” หรือกรอกข้อมูลในแบบ 

ลงทะเบียนทุกครั้ง

ทั้งนี้ การด�าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ นั้น เป็นไปเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่สะอาด ปลอดภัย

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
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ส�งเสร�มการเข�าถึงอาหารที่ปลอดภัย
และนํ้าดื่มที่สะอาด

จํานวนผู ไดรับการสนับสนุน

149,754 ราย

มูลคาการสนับสนุน 

1.43 ลานบาท

สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑท่ีมุงเนนสุขภาพ 
และสุขภาวะท่ีดี ตอยอดขายท้ังหมด (รอยละ)

ผลิตภัณฑท่ีมุงเนนสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี แยกตามประเภท 

สรุปผลการดําเนินงานดานการสงเสร�มสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

88

12
ยอดขายผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ  

ยอดขายผลิตภัณฑ�ทั้งหมด

จํานวนผลิตภัณฑท้ังหมด (Total Product) 
ท่ีมุงเนนสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี 
(รายการ : SKUs)

จำนวนผลิตภัณฑใหม (New Product) 
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
(รายการ : SKUs)

จำนวนผลิตภัณฑปจจ�บัน (Existing Product) 
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
(รายการ : SKUs)

2561

2562

451

512

2563 745

2561

2562

323

319

2563 465

2561

2562

128

193

2563 280

หมายเหตุ:  • ผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ ครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ�พัฒนาร�วม (Private Brand)  
  และผลิตภัณฑ�ซื้อมาขายไป (National Brand) กลุ�มอาหารและเคร�่องดื่ม
              • ทางเลือกสุขภาพ - เป�นเกณฑ�ทางเลือกเพ�่อสุขภาพ โดยมหาว�ทยาลัยมหิดล 
  ว�าด�วยเร�่องการควบคุมสารอาหารในเกณฑ�ท่ีเหมาะสม 8 หมวด ได�แก� โซเดียม 

  พลังงาน น้ําตาล ไขมัน เกลือแร� ไฟเบอร� เหล็ก เพ�่อให�การรับประทานอาหารต�อม้ือเหมาะสม

448 รายการ
ทางเลือกสุขภาพ*

ยอดขาย 15,501 ลานบาท

83 รายการ
ปรับลดไขมัน ไขมันทรานส 
โซเดียม และน้ําตาล

ยอดขาย 2,843  ลานบาท

95 รายการ
ปรับเพ�่มคุณคาทางโภชนาการ

ยอดขาย 4,773   ลานบาท

5 รายการ
ปรับปรุงสูตรจากสูตรเดิม

ยอดขาย 531 ลานบาท

รอยละ 1.48 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)

รอยละ 2.48 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)

รอยละ 0.28 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)

รอยละ 8 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)
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มุ่งมั่นพัฒนา สรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ชื่อสินค้า
ถั่วลายเสือต้ม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจ�าหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ถั่วลิสง พันธุ์ถ่ัวลายเสือ โดยเพาะปลูกจากเกษตรกร แหล่งเพาะปลูกจากทางภาคเหนือ ลักษณะของถั่วมีลายคล้ายลายเสือโคร่งสวย 
และมีการคัดสรรฝักถั่วที่รูปร่างสมบูรณ์ เต็มเมล็ด ถั่วมีรสชาติโดดเด่นที่ความหวาน เนื้อมัน กรอบนุ่ม เคี้ยวเพลิน

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
•  มีวติามินบี ช่วยบ�ารงุระบบประสาท สมอง และบ�ารงุสายตา
•  มีโปรตนีสงู และมีกรดอะมิโนท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย
•  มีใยอาหาร ช่วยให้อิม่ท้องได้นาน ช่วยในเรือ่งระบบขับถ่าย 
•  มีแมกนีเซียมสงู ช่วยรกัษาสมดลุของฮอร์โมนเพศ และช่วยการท�างานของเอนไซม์ต่าง ๆ ได้ดีข้ึน

วันที่วางจ�าหน่าย
16 ตุลาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทั่วประเทศ

ชาด�าน�้าผึ้ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตัวชาด�าผสมผสานระหว่างใบชา 2 ชนิด คืออู่หลงและอัสสัม ท�าให้ ได้รสชาติฝาด เข้มข้นของตัวชา ไม่ขม และชุ่มคอ เพิ่มความหอมหวาน
จากน�้าผึ้งแท้ ท�าให้ดื่มได้ทุกวัน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หวานน้อย จึงเป็นอีกสินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
•  ชาอัสสมัและชาอู่หลงน้ันอดุมไปด้วยสารต้านอนุมูลอสิระ จงึช่วยในการล้างสารพษิในร่างกาย ช่วยลดความเสีย่งของการเกิดโรคต่าง ๆ  

และช่วยในการชะลอวัย
•  ชาด�าจะมีสารคาเฟอีนที่ท�าให้รู้สึกสดชื่น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และช่วยกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อหัวใจ
•  ใบชามีสารฟลูออไรด์ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก จึงช่วยป้องกันฟันผุ และช่วยลดอาการสึกหรอของฟันได้เป็นอย่างดี
•  น�้าผ้ึงมีคุณสมบัติช่วยลดอาการท้องผูก เพราะมีแบคทีเรียชนิดดี ท่ีชื่อว่า “โพรไบโอติกส์” และ “แลคโตบาซิลัส” ท่ีมีส่วนช่วยให้ 

ล�าไส้แข็งแรง สามารถขับถ่ายได้เป็นปกติ
•  น�้าผึ้งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
•  น�้าผึ้งเหมาะกับผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ เนื่องจากมีฤทธิ์คล้ายกับสารต้านการอักเสบ ยิ่งถ้าเป็นน�้าผึ้งที่มาจากดอกไม้ มักจะมีอนุมูลจาก

ละอองเกสรขนาดเล็กอยู่เยอะ ซ่ึงอนุมูลเหล่าน้ีจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ท�างานได้ดีย่ิงข้ึน และยังส่งผลให้ร่างกาย
หลั่งสารฮีสตามีน (Histamine) ที่ช่วยลดอาการปวด คัด แดง และน�้ามูกไหล

วันที่วางจ�าหน่าย
7 พฤษภาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
8,100 สาขา

สินคาอาหารที่ผานการรับรอง
หร�อผานหลักเกณฑของ 
“ทางเลือกสุขภาพ” หร�อ 
Thai Healthier Logo ที่ใหการรับรอง
โดยสถาบันโภชนาการ
มหาว�ทยาลัยมหิดล

อาหารที่มีการเพ�่ม หร�อลด
หร�อปราศจากสารอาหารตามที่
กฎหมายหร�อมาตรฐานที่ยอมรับ เชน 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541

ผักและผลไมสด หร�ออาหารท่ีคงสภาพ 
สารอาหารท่ีเปนประโยชนทางธรรมชาติ 
หร�อผานการแปรรูปนอยหร�ออาหารที่
รบัประทานแลวไดโภชนาการครบถวน
และพลังงานที่เหมาะสมใน 1 มื้อ

อาหารทางการแพทย Functional 
Food หร�อ Food Supplement
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544 และ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ชื่อสินค้า
คิวมินซี ขมิ้นชันสกัด
150 มล.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจ�าหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
• ช่วยก�าจัดสารพิษออกจากร่างกาย
• เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
• ช่วยลดอาการอกัเสบ ปวด ตงึกระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเน้ือ จากการออกก�าลงักาย และอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อย

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
• ขมิ้นชันสกัด 40 มก. : ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
• วิตามินซี 200% (120 มก.) : ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง
• วิตามิน B6 : สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ B12 : บ�ารุงระบบประสาทภายในร่างกาย
• แอลกลูต้าไธโอน : หน้าที่ส�าคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระ 

วันที่วางจ�าหน่าย
20 สิงหาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

เซเว่นอัพฟรี 
440 มล.

ย�าย�าสูตรเด็ดซองแบบแห้ง 
รสสไปซี่ล็อบสเตอร์ 
75 กรัม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
น�้าตาลน้อยลง ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

วันที่วางจ�าหน่าย
6 สิงหาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผสมผสานความอร่อยระหว่างเส้นใหญ่ เหนียวนุ่ม เข้ากับซอส 
เข้มข้นเต็มรสล็อบสเตอร์จากกุ้งแท้ ๆ

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

วันที่วางจ�าหน่าย
9 มกราคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”

โครงการ “กนิดี อยู่ดี มีสุข” ได้ริเร่ิมด�าเนินการ โดยมีวิสัยทศัน์
เพ่ือร่วมสร้างสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย  
โดยในปีทีผ่่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับตัวและเปล่ียนแปลง 
ไปในหลาย ๆ  ด้าน และที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัด 
กค็อื ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเร่ืองสุขภาพ และความเป็นอยู่มากข้ึน 
ตระหนักทั้งการเลือกบริโภคอาหารและการออกก�าลังกาย  
จึงท�าให้เกิดความต้องการสินค้าเพ่ือสุขภาพมากขึ้น ทั้งการ
บริโภคเพ่ือเสริมสร้าง ซ่อมแซม และสร้างภูมิคุม้กันร่างกาย 
ตลอดจนมีแนวโน้มการประกอบอาหารด้วยตัวเองที่เพ่ิมสูงข้ึน  
จงึได้มีการขยายผลโครงการ โดยมีแนวทางการสร้างโมเดลธรุกจิ
และร้านต้นแบบที่สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ (อาคารพลาซ่า) 
และขยายโครงการไปยังท�าเลศักยภาพอื่น ๆ นอกจากน้ี 
ยังด�าเนินการสรรหาและเพ่ิมความหลากหลายส�าหรับสินค้า
เพ่ือสุขภาพ ทัง้กลุ่มอาหารพร้อมทาน อาหารและวัตถดิุบพร้อมปรุง 
ผัก ผลไม ้สด เค ร่ือง ด่ืม เบเกอร่ี  และขนมขบเคี้ยว 
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 
และสร้างให้เกิดการรับรู้ อาทิ การสร้างมุมสินค้าเพ่ือสุขภาพ
ให้ชัดเจน แนะน�าคุณประโยชน์ของสินค้าเพ่ือสุขภาพผ่านส่ือ

ภายในร้านและส่ือดิจทิลัต่าง ๆ  พร้อม ๆ  กบัการสร้างทกัษะให้
กบัพนักงาน และพัฒนากระบวนการท�างานของพนักงานอย่าง
เป็นระบบ

ในปี 2563 บริษัทได้ขยายผลโครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”  
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 880 สาขา ไปยังท�าเลศักยภาพต่าง ๆ อาทิ 
ที่พักอาศัย ส�านักงาน และโรงพยาบาล เป็นต้น โดยร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมียอดขายสินค้า 
กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพรวมทัง้ส้ิน 3,074 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.34 ของยอดขายร้านที่เข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีแผนขยายสาขาที่เข้าร่วม
โครงการเพ่ิมข้ึนอกี จ�านวน 2,000 สาขา โดยจะขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุมในกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาวะทีดี่ของร้านยา เอก็ซ์ต้า พลัส
ให้มากย่ิงข้ึน รวมถึงให้บริการรับค�าปรึกษาด้านสุขภาพกับ
เภสชักรผ่านแอปพลเิคชนั All PharmaSee และบริการส่งมอบ
ยาสามัญประจ�าบ้านให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถส่ังผ่าน 
แอปพลิเคชัน 7Delivery เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสินค้า 
และบริการ ด้านสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะทีดี่ให้ครอบคลุม
กลุม่ลกูค้าและชุมชนมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

มูลคายอดขายของผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขภาพ

3,074  ลานบาท 
สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑที่มุงเนน
สุขภาพเทียบยอดขายรวมของรานเซเวนอีเลฟเวน

รอยละ 23.34 



 
ชื่อสินค้า
ข้าวอบธญัพชื

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้โครงการ Eat Well ในปี 2563

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้าวสวยหุงสุกผสมธัญพืช หอมอร่อย พลังงาน 240 กิโลแคลอรี เป็นแหล่งของใยอาหาร
ไขมันต�่า ไขมันอิ่มตัวต�่า ไม่มีคอเลสเตอรอล ติดตราสัญลักษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
• ใยอาหารสูง เพิ่มกากใยจึงดีต่อระบบขับถ่าย และเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชนิดดีท่ีเปลี่ยนเป็นน�้าตาลช้ากว่า 

ข้าวขาวหุงสุกทั่วไป
• วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท
• วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท

วันที่วางจ�าหน่าย
6 กุมภาพันธ์ 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขนมปังผสมมันม่วง 
และธัญพืช

ซูชิโรลสลัดอกไก่

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ขนมปังสุขภาพที่มีส่วนผสมของธัญพืชและมันม่วง มีรสชาติมันม่วงที่หอมหวาน น่ารับประทาน นุ่มอร่อย
พลงังาน 160 กิโลแคลอร ีไม่มีคอเลสเตอรอล โซเดยีมต�า่ เป็นแหล่งของโปรตนี ไขมันอิม่ตวัต�า่ ตดิตราสญัลกัษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
แหล่งของโปรตีนจากพืช (ธัญพืช) เป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยองค์รวม

วันที่วางจ�าหน่าย
16 กรกฎาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
130 สาขา เป้าหมายปี 2564 ประมาณ 1,300 สาขา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เป็นเมนูผสมผสานระหว่างตะวนัตกกับตะวนัออกคอื สลดักับซูช ิท�าจากเน้ือส่วนอกไก่ท่ีมีโปรตนีสงู ราดด้วยน�า้สลดัรสชาติ
เข้มข้นกลมกล่อมทานคู่กับแตงกวาและแครอท โดยส่วนประกอบทั้งหมดบรรจุภายในข้าวญี่ปุ่นและห่อด้วยสาหร่ายญี่ปุ่น
พลังงาน 180 กิโลแคลอรี ไขมันอิ่มตัวต�่า เป็นแหล่งของโปรตีน ตดิตราสญัลกัษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
เป็นแหล่งของโปรตีน ซ่ึงมีหน้าท่ีสร้างและซ่อมแซมเน้ือเยื่อ และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันช่วยควบคุมการท�างานของ 
อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ท�างานได้เป็นปกติ
ไขมันไม่ดีต�า่ (LDL) ซ่ึงไขมันอิม่ตวัเป็นไขมันท่ีอนัตรายต่อสขุภาพ ท�าให้ระดับคอเลสเตอรอลเพิม่สงูข้ึน ซ่ึงจะไปเกาะตามผนัง 
หลอดเลือดแดงจนท�าให้เกิดการอุดตันได้

วันที่วางจ�าหน่าย
23 กรกฎาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ
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โครงการ Eat Well 
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคกินดี เพ่ือสุขภาพที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม 
บริษัทได้จัดท�าหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของบริษัท โดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านอาหาร อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดท�าตราสัญลักษณ์ Eat Well ส�าหรับผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) กลุ่มอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมทีผ่่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Eat Well ของบริษทั โดยในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์ทีผ่่านมาตรฐานดังกล่าว 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภค จ�านวน 12 รายการ (SKUs)



นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการได้รับโภชนาการ 
และสารอาหารทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละอาชีพ รวมถงึผู้ทีต้่องการโภชนาการเฉพาะเจาะจง ผู้ป่วยด้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และสถาบันโภชนาการมหิดล ในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารที่เหมาะสมส�าหรับช่วงวัย อาทิ อาหารส�าหรับเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 18 เดือน จนถึงผู้สูงอายุ

ชื่อสินค้า

จัมโบ้บิ๊กเปา
มังสวิรัติ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้โครงการความร่วมมือของบริษัท และสถาบันโภชนาการมหิดล 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
• เสริมวิตามินบีรวม (บี 6 บี 12) สูง กรดแพนโทธินิคสูง วิตามินอีสูง  
• ปริมาณวิตามินที่เติมเข้าไป เพียงพอส�าหรับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวัน 
• เหมาะกับสินค้าจัมโบ้บิ๊กเปาจัมโบ้มังสวิรัติ ที่รับประทานในตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือท�างาน 

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
• วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท 
• วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท 
• วิตามินอี  มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ 
• กรดแพนโทธินิค  มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกต ิ

วันที่วางจ�าหน่าย
5 มีนาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้าวต้มหมู
ส�าหรับผู้สูงวัย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ลดความเค็ม เคี้ยวแหลกง่าย ดูดซึมได้ดี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
มีคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้สูงอายุต้องการ

วันที่วางจ�าหน่าย
10 มกราคม 2562

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
50 สาขา ตามโรงพยาบาล

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มุ ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยร่วมกับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทีมี่ความรู้ ความเช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายใน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สทน.) และ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา รวมถึงรับวิเคราะห์ทดสอบทางด้านอาหาร ตั้งอยู่ในโครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Inno-polis) เป็นต้น ในการด�าเนินการวิจัยและพัฒนาโภชนาการอาหารในผลิตภัณฑ์ ให้มีปริมาณสารอาหาร
ที่เหมาะสม และลดปริมาณสารอาหารบางชนิดที่ส่งผลในทางลบต่อร่างกาย อาทิ โซเดียม น�้าตาล ไขมัน และไขมันทรานส์ (ดูเพิ่มเติม
ในบทบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ) นอกจากน้ี บริษัทให้ความส�าคัญกับการเก็บรักษาอาหารในสภาวะที่เหมาะสม  
เพ่ือรักษาคณุค่าทางโภชนาการ ตลอดจนจัดให้มีการแสดงฉลากโภชนาการที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือประกอบการ

สร้างการรับรู้ สนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
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ตัดสินใจของผู้บริโภคอีกด้วย ทัง้น้ี การแสดงฉลากโภชนาการ แสดงข้อมูลปริมาณแคลอรีและข้อกล่าวอ้างเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ รวมถงึส่งเสริมให้คู่ค้าจัดท�าฉลากโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้าตาล และโซเดียม
แบบจดีีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA) ทัง้ภาคบงัคบัตามกฎหมาย และภาคสมัครใจทีน่อกเหนือจากทีก่ฎหมายก�าหนด  
เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกบริโภคให้แก่ลูกค้า โดยได้ด�าเนินการครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า จ�านวนร้อยละ 31.28

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากโภชนาการ  
และผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้าตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ

เมนูคุมแคล (เมนูอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละมื้อ)

นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค บริษทัได้ด�าเนินการพัฒนา Health Icon 
บน 7Eleven Application รวมถงึการจดัท�าแคมเปญทีห่ลากหลาย อาท ิ เมนูคมุแคล การแนะน�าเมนูอาหารทีมี่ปริมาณแคลอรี 
ทีเ่หมาะสมในแต่ละม้ืออาหาร เมนูม้ือหลัก ผักสด สลัด ผลไม้ เคร่ืองด่ืม ขนมสุขภาพ รวมถงึการแนะน�าสินค้าทีไ่ด้รับสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
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เพ�่อให�มั่นใจได�ว�าผู�บร�โภคจะได�รับสินค�าและบร�การที่มีคุณภาพ หน�วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ� (QA) ร�วมกับ Contact Center 
จ�งได�มีการดูแลและตรวจสอบข�อร�องเร�ยนอย�างรอบด�าน  โดยแจ�งต�อร�านเซเว�นอีเลฟเว�น และกําหนดให�มีการรายงานกลับมายังหน�วยงาน 
ตลอดจนจัดให�มีการตรวจสอบจากหน�วยงานอื่น ๆ ตามชนิดของผลิตภัณฑ� และตรวจสอบไปยังคู�ค�าที่เกี่ยวข�องด�วย

แผนผังกระบวนการเร�ยกคืนสินค�า 

ลูกค�า

คู�ค�า

สํานักจัดซื้อ

สํานัก
บร�หารผลิตภัณฑ�

ทําการควบคุมสินค�า
และแจ�งยอด

ศูนย�กระจาย
สินค�า

ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

หน�วยงานรับข�อร�องเร�ยนหน�วยงานติดตาม
ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น 

(QSSI, QA, สํานักปฏิบัติการ)

จัดการข�อมูลร�องเร�ยน
เฉพาะจํานวนป�ญหา

ที่เกิดข�้น
4 ชั่วโมงไม�

จดัทําบันทึก / ข�อความ /
แบบสอบถาม

ทํา Auto CN / เก็บคืน ระบุจํานวนชิ�นที่มีป�ญหา

วันที่เร�ยกเก็บ + 1 วัน

ใบแจ�งป�ญหา คุณภาพสินค�า

(ข�อความ + ข�อความ หน�าจอคอมพ�วเตอร�ที่ร�าน)

ใช� Line Survey ตอบ

สาํนักพัฒนาและประกันคณุภาพผลติภัณฑ�

ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

สํานักงานพัฒนาธุรกิจ

สํานักบร�หารการสื่อสาร
และภาพลักษณ�องค�กร

Social Network

บริษัทมีนโยบายให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มุ่งสู่ “ร้านอิ่มสะดวก” 
ทีส่ามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นความส�าคญั
ของความสะอาด การรักษาสุขลักษณะ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องของพนักงานและผู้ทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองความปลอดภัยของ
อาหาร เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
จะมีความปลอดภัยและเช่ือถอืได้ ไม่เพียงเท่าน้ัน บริษทัยังก�าหนด
ให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าและ
มาตรฐานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนี้

• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ (QSSI) 
–  ท�าหน้าที่ตรวจสอบการจัดการด้านบริการและคุณภาพสินค้า 

ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบเป็น
ประจ�าทุกเดือน

• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพสินค้า (QA) ภายใต้ส�านัก
พัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PDQA) 
–  ท�าหน้าทีก่�าหนดมาตรฐานการปรับปรุงคณุภาพสินค้า การบริการ

จัดการคุณภาพร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยการสุ่มเข้าตรวจสอบ
มาตรฐาน พิจารณาจากปัจจัยการร้องเรียน การสุ่มตรวจ 
ระเบยีบข้อบงัคบั เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียกคืนสินค้า

ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
แนวทางการจัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย SAVEQC
บริษัทด�าเนินการภายใต้หลักการ Service, Assortment, Value, Environment, Quality, Cleanliness หรือ SAVEQC  
เพ่ือรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ โดยมีการส่ือสารหลักการดังกล่าวไปยังหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ข�อร�องเร�ยนทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และบร�การที่ไม�ได�มาตรฐานในป� 2563

ผลิตภัณฑที่มีการเร�ยกคืนหลังตรวจสอบขอเท็จจร�งแลว

116 รายการ 
การเร�ยกคืนสินคาที่ไมไดมาตรฐาน
กอนมีการรองเร�ยน

23 รายการ

9,160 รายการ

แนวทางการสร�างความพ�งพอใจด�วย SAVEQC

Service Assortment

การบร�การของพนักงาน 
(Signature Service) 

มีประสิทธิภาพ อัธยาศัยดี สุภาพ 
มีความกระตือร�อร�นในการ
ให�บร�การลูกค�า

ทําเลท่ีต้ังสะดวก และมบีร�การเสร�มอืน่ ๆ
เช�น การชําระค�าสาธารณูปโภค 
24 ชั่วโมง

สินค�า 
มีความหลากหลาย 
ตรงความต�องการ 
และมีปร�มาณเพ�ยงพอ
เต็มชั้นวาง

Value

สื่อโปรโมชั่น 
ราคาสินค�ามีความเหมาะสม 
ในแง�ของความคุ�มค�า

Environment

สภาพของร�าน
มีการจัดพ�้นที่ในร�าน
และหน�าร�านที่ดี

Quality

คุณภาพ 
มีมาตรฐาน มีความสดใหม� 
ใส�ใจรสชาติ
อาหารและเคร�่องดื่ม

Cleanliness

ความสะอาด 
ครอบคลุมพ�้นที่ภายในร�าน 
และอุปกรณ�ต�าง ๆ
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Super 
Food คือ อาหารที่
อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่าง ๆ 
ประกอบด้วยสารโภชนาการ เช่น 
โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และ
สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบและจัดจ�าหน่ายสินค้าส่ง  
มีแนวทางการด�าเนินงานทีเ่น้นความปลอดภัย คณุภาพ และคณุค่าของอาหาร โดยด�าเนินการ
ร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทีเ่กีย่วข้องตลอดห่วงโซ่อปุทาน ในการคดัสรรและพัฒนาอาหาร
กลุ่มซูเปอร์ฟู้ด (Super Food)* สินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมที่มีสัญลักษณ์ Quality Pro  
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล อาทิ GMP, CODEX, HACCP, 
FSSC ไม่เพียงเท่าน้ัน บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญในด้านคณุภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ครอบคลุมถึงการทวนสอบ 
(Verification) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความเหมาะสมของอุณหภูมิ การแบ่งบรรจุ และระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

แนวทางการบริหารจัดการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบ และผู้ผลิตสินค้า
ภายในห่วงโซ่คณุค่า ได้ก�าหนดแนวทางการคดัสรรวัตถดิุบ ควบคมุ
การผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการรับรองความ

การดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ตลอดห�วงโซ�อุปทานของสยามแม็คโคร

แปลงเพาะปลูก ศูนยกระจายสินคา ศูนยจําหนายสินคา ขั้นตอนการจัดสงสินคา
ที่มีคุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัย

ครอบคลุมชองทางดิจิทัล

01 02 03 04

ปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อาทิ BRC, HACCP และ GMP  
อนัเป็นระบบทีถู่กน�ามาใช้ส�าหรับประเมินและควบคมุกระบวนการผลิต 
และคู่ค้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ ์
ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

การบริหารจัดการสินค้า GMOs

เน่ืองจากบริษทัมีความมุ่งม่ันในการส่งเสริมคณุภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้สรรหา คัดเลือก และพัฒนาสินค้า 
ทีส่ร้างเสริมคณุค่าทีดี่ให้กบัผู้บริโภคผ่านการควบคมุการผลิตจาก
แหล่งก�าเนิดจนถึงมือผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานที่มีความเช่ือม่ัน 
ในระดับสากล บริษัทใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มา 
ที่มีความรับผิดชอบที่ม่ันใจได้ถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
และได้รับการรับรองตรวจสอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อย่างไรกต็าม 
เพ่ือตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าดัดแปลง
พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) บรษิทัได้

ก�าหนดนโยบายทีชั่ดเจนสอดคล้องกบัข้อปฏิบติัทางกฎหมาย และ 
ข้อระเบยีบบงัคบัเร่ือง GMOs ของประเทศทีบ่ริษทัมีการด�าเนินธรุกจิ 
หรือลงทนุอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึคูค้่า 
ซึง่จ�าเป็นต้องมีการตอบแบบสอบถาม และมีหลักฐานรับรองในบางกรณี 
เช่น สินค้าปลอดวัตถุดิบ GMOs ตามกลุ่มเสี่ยงที่กฎหมายก�าหนด 
นอกจากน้ี ยังสนับสนุนให้มีการแสดงข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ ์
ทีมี่ส่วนประกอบของวัตถดิุบหรือผลิตภัณฑ์ GMOs ทัง้น้ี เพ่ือให้ม่ันใจ
ได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ทีมี่คณุภาพ ปลอดภัย 
และสามารถตรวจสอบได้ให้กับผู้บริโภค
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ร่วมส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน สังคม

นอกจากน้ี บริษทัด�าเนินโครงการรวมพลังคนไทย เลิกใช้ถงุพลาสติก ร่วมส่งเสริมสุขภาพให้กบัชุมชนและถิน่ทรุกนัดาร สมทบทนุ
ให้ 77 โรงพยาบาล 77 จงัหวัดทัว่ประเทศ โครงการคนไทยไม่ทิง้กนั  เพ่ือจดัซือ้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 235,905,338 บาท 
โครงการปฏิเสธถุง...ได้บุญ ส่งต่อให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี โรงพยาบาลนครปฐม  โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 132 รพ.  
รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียน กลุ่มเปราะบาง และหน่วยงานอื่น 408 แห่ง 
เป็นเงิน 3,214,393 บาท รวม 799 แห่ง มูลค่ารวม 239.11 ล้านบาท

โครงการชุมชนสุขภาพดี 
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดท�าโครงการชุมชนสุขภาพดี ร่วมกับ 
เจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาลต่าง ๆ จดักจิกรรม ตรวจสุขภาพเบือ้งต้น  
อาทิ ตรวจวัดความดัน วัดระดับน�้าตาลในเลือด ค่าดัชนีมวลกาย  
ให้ความรู้ด้านการออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี ให้ค�าปรึกษาการใช้ยา
โดยเภสัชกร และรับบริจาคยาเหลือใช้คณุภาพดี เพ่ือน�าไปบริจาคให้กบั
ผู้ป่วยทีข่าดแคลนมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 บริษทัได้ขยายผล 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังร้านขายยาในชุมชน มีผู้เข้าร่วม 
จ�านวน 1,164 ราย เพ่ือสนับสนุนให้ทกุคนในชุมชนมีสุขภาพดีและ
ชุมชนมีความสุข

โครงการเภสัชอาสา เอ็กซ์ต้า ชวนบริจาคยาเหลือใช้ ปี 4
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส รับบริจาคยาเหลือใช้จากลูกค้าที่เข้าบริจาคยา คัดแยกยาเหลือใช้คุณภาพดีโดยเภสัชกร  
เพ่ือน�าส่งยาทีใ่ช้ได้ให้กบัโรงพยาบาลอุม้ผาง ส่วนยาทีห่มดอายุหรือไม่ได้คณุภาพจะถกูรวบรวมและน�าส่งก�าจดัอย่างถกูต้อง 
โครงการดังกล่าวจะถูกน�าส่งให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยา  
อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดการทิ้งยาเหลือใช้ และส่งเสริมการก�าจัดยาอย่างถูกวิธี โดยในปีที่ผ่านมาจ�านวนยาดีที ่
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส รับบริจาคและมอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก มีมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
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เพราะการศึกษาคือประตูสู ่อนาคตที่ดี ซีพี ออลล์ อยากเห็นเด็ก 

และเยาวชนของชาติมีหัวใจทีเ่ป่ียมด้วยความฝัน และมีความหวังอนัสดใส  

จึงมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข ้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพ  

และได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นอย่างเท่าเทียม ส�าหรับน�าไปสร้างฝัน 

วาดอนาคตตามทีต่นต้องการ เพ่ือเป็นก�าลังส�าคญัในการพัฒนาประเทศต่อไป

มอบโอกาสทางการศึกษา 
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต



มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� มีโอกาสเข�าถึงการศึกษา และได�รับการพัฒนาทักษะที่จําเป�น 
(รายสะสม)

เป�าหมายป� 2563 

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
 1.4    สร�างหลักประกันว�าชายและหญงิทุกคน โดย

เฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง มีสิทธเิท�าเทียมกัน
ในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเข�าถงึ
บร�การข้ันพ�น้ฐาน

SDG4  สร�างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย�างครอบคลุมและเท�าเทียม 

 และสนบัสนนุโอกาสในการเร�ยนรู�ตลอดชวี�ต
 4.3  ให�ชายและหญงิทกุคนเข�าถงึการศึกษาว�ชา

เทคนิค อาชีวศกึษา อดุมศกึษา รวมถงึ
มหาว�ทยาลัยทีม่คีณุภาพ

 4.4  เพ��มจาํนวนเยาวชนและผู�ใหญ�ทีม่ทัีกษะท่ี
จาํเป�น รวมถงึทักษะทางเทคนคิและอาชพี 
สําหรบัการจ�างงาน การมีงานท่ีดี และการเป�น
ผู�ประกอบการ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทร�วม
สนับสนุน และส�งมอบโอกาส
ทางการศึกษา

379 โรงเร�ยน 

สนับสนุนทุนการศึกษา
สร�างโอกาสในการเข�าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  

39,690 ทุน

มูลค�าการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

1,412 ลานบาท

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� 
ที่ได�รับการพัฒนาทักษะ 

57,969 ราย

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� มีโอกาสเข�าถึงการศึกษา
และได�รับการพัฒนาทักษะที่จําเป�น จํานวน 

100,000 ราย

32,157

                104,252

                                 176,798

        259,936

                               375,970

เปาหมาย ณ ป 2563
100,000 ราย
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ความเสี่ยงและโอกาส

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  
เช่ือว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ (Quality Basic Education)  
เป็นปัจจยัทีช่่วยเปิดโอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคม
และขับเคล่ือนประเทศไปสู่อนาคตที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากร
บางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและประชากรที่มีฐานะยากจน บริษัทตระหนักถึงปัญหา 
และความส�าคญัของการมอบโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาทีมี่คณุภาพ 
และยกระดับทางการศกึษา จงึได้ร่วมพัฒนาสังคม ส่งมอบองค์ความรู้ 
ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถพัฒนาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนของชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้เป็น “คนเก่ง คนดี” เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญ 
ของประเทศในภายภาคหน้า รวมถึงการส่งเสริมทักษะที่จ�าเป็น เพื่อน�า
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเน่ืองสานอนาคตการศกึษา
CONNEXT ED 
ยกระดับสถานศึกษา
ใหเปนศูนยการเร�ยนรูของชุมชน

โครงการบร�การว�ชาการ ว�ชาชีพ

โครงการตอเน่ือง  Business for Young 

โครงการใหทุนการศกึษา 
คืนคนดีสูสังคม 

โครงการเร�ยนฟร� มีรายได ศูนยการ
เร�ยนปญญาภิวัฒน ซีพ�แรม

โครงการตอเนื่อง คาย 
Creative AI Camp ปที่ 2 เฟส 2  

โครงการมรดกที่มีชีว�ต

โครงการ Creative AI Club

ส�งมอบโอกาสทางการศึกษา

สรุปผลการดําเนินงานดานการศึกษา

663

27,843

19,698 144

3,900

4,375

2,549

481
19,879

19,811

1,176

236

นักเร�ยน นักศึกษา 
ที่อยูในระบบ (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา 
จบการศึกษา (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
แลวทํางานตอกับบร�ษัท (ราย)

ไดรับทุนการศึกษา 
(ทุน)

มูลคาทุนการศึกษา
(ลานบาท)

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  อาชีวศึกษา

จ�ตอาสาเพ�่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (School Partner) 

สานอนาคตการศึกษา 

โรงเร�ยนประชารัฐ
ท่ีบร�ษัทรวมดูแล (โรงเร�ยนสะสม)

โรงเร�ยนประชารัฐ
ท่ีบร�ษัทรวมพัฒนา  
(โรงเร�ยนสะสม)

2561

2562

2563

150

339

458

124

273  

379

2561

2562

2563

เด็ก เยาวชน และผูใหญ 
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ท่ีจําเปน (รายสะสม)

103,231

152,025

209,994

2561

2562

2563

งบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนาโรงเร�ยน (ลานบาทสะสม)

25.3

47.53

60.78

2561

2562

2563

ชั่วโมงจิตอาสาเพ�่อการพัฒนา
การศึกษาท่ีย่ังยืน (ชั่วโมงสะสม)

9,264

21,333

25,293

2561

2562

2563

จํานวนจิตอาสา (รายสะสม)

2561

2562

2563

57

151

234
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แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการปิด
สถานศกึษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั หรอืการบรกิารด้านความปลอดภยั การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัในสถานศกึษา 
บริษัทเลง็เหน็ความส�าคญัของเรือ่งน้ี จึงมีแนวทางด�าเนินการเรยีนการสอนผ่านทางออนไลน์ รวมถงึการก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสในสถานศึกษา ได้แก่ การตรวจคัดกรอง การวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  
การสนับสนุนให้นักเรยีน นักศกึษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาสวมหน้ากากอนามัย การท�าความสะอาดอปุกรณ์ และบรเิวณ
พื้นที่ในสถานศึกษาบ่อยขึ้น การจัดระเบียบห้องเรียน อาทิ การจัดระยะห่างของโต๊ะเรียน การจัดรูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มเพื่อจ�ากัดผู้เรียน
ในห้องเรียนไม่ให้เกิน 10-20 รายต่อห้อง นอกจากน้ี ยังมีการสอนเรื่องการป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยภายใต้สถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทเช่ือว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึนให้กับคนในสังคมได้ จึงด�าเนินการ
จดัโครงการและร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจดัต้ังสถาบนัการศกึษา และมอบทนุการศกึษาแก่เด็กและเยาวชนซึง่ถอืเป็น 
ก�าลังส�าคัญในการพฒันาประเทศ ผ่านรปูแบบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัตงิานจรงิ รวมถึงการฝึกทักษะและสร้างอาชพีให้กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน โดยมุ่งเน้นให้ประชากรทกุเพศทกุวัยสามารถเข้าถงึการศกึษา และได้รับการพัฒนาทกัษะทีจ่�าเป็นได้อย่าง 
เท่าเทียม มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถยอมรับได้ โดยบริษัทมีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2538  
เพื่อพัฒนาเยาวชนไปสู่มืออาชีพอย่างยั่งยืน

เสนทางการพัฒนาเยาวชนสูมืออาชีพอยางยั่งยืน

รวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน จัดการสอน
ระดับอุดมศึกษา สาขาที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจคาปลีกโดยใช
ระบบทว�ภาคี

รวมมือกับสมาคมโรงเร�ยน
อาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย จัดการศึกษา
ระบบทว�ภาคีในโรงเร�ยน
อาชีวศึกษาเอกชน

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน 
จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

รวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการพ�้นฐาน (สพฐ.) 
เปดการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) 
โดยใชระบบทว�ภาคี

Smile Center ศูนยขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการการศึกษา 
และศูนยใหคําปร�กษา และ
ใหความชวยเหลือ แก ไขปญหา
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

โครงการ Student Care 
ชวยในการบร�หารจดัการดูแล
นักเร�ยนตั้งแตเขาศึกษา
จนหลังจบการศึกษา

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ว�ทยาเขต
อีอีซี จดัการศกึษา
ระดับอดุมศึกษา พัทยา 
จงัหวดัชลบุร� เพ�อ่รองรบั EEC

สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน 
ว�ทยาเขตอีอีซี พัทยา
จังหวัดชลบุร� เปดดําเนินการ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

รวมมือกับสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
(สอศ.) เปดรานเซเวนอเีลฟเวน 
ใหเปนหองเร�ยนและสถานศกึษา 
(อาชีวศึกษารัฐบาล) 
และเร�่มจัดการเร�ยนการสอน
ระบบทว�ภาคี

2538

จัดตั้งว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน (PAT) 
เปดการสอนระดับอาชีวศึกษา 
ในปการศึกษา 2548

2547

จัดตั้งศูนยการเร�ยน
ปญญาภิวัฒน 20 ศูนย 

• ระดับอาชีวศึกษา 
 กรงุเทพมหานครและ

ปร�มณฑล 10 ศนูย 
ภูมิภาค 10 ศูนย

2549

2552 2551 2550

2556 2557 2558

25622563

กอตั้งโรงเร�ยนสาธิต
สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน

2560
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การจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

เพ่ือเปิดโอกาสทางการศกึษาให้กบันักเรียนทีส่�าเร็จการศกึษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อ
ในระดับอาชีวศึกษา และสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก 
ที่มีความเก่งทัง้ด้านวิชาการและทกัษะอาชีพ บริษทัจงึจดัต้ัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ที่มุ่งเน้นความรู ้
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยความร่วมมือระหว่าง 
สถานศกึษากบัสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่
กับการปฏิบติัจริง (Work-based Learning) สร้างองค์ความรู้
ด้านธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน ให้โอกาสเยาวชนใน 
การศกึษาใกล้บ้าน และมีรายได้จากการฝึกอาชีพทีร้่านเซเว่น 
อีเลฟเว่น ทุก 3 เดือน ตามสโลแกน “เรียนฟรี มีงานท�า  
ฝึกอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน” รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ฝีมือแรงงานไทยเพื่อสร้างงานสู่ท้องถิ่น

มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ�านวน  
2 หลักสูตร ได้แก่ สาขางานธรุกจิค้าปลีกและสาขาไฟฟ้าก�าลัง 
หลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ�านวน 
1 หลักสูตร ได้แก่ สาขางานธรุกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซือ้ และ
จัดต้ังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กระจายตามพ้ืนที่ชุมชน 
ต่าง ๆ รวม 20 ศนูย์ และลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน และสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) รวม 120 แห่ง  
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สาขางานธรุกจิค้าปลีก มีจ�านวนนักเรียนในระบบกว่า 16,850 ราย 
ทีมี่ความพร้อมทัง้ด้านวิชาการและการท�างาน เป็นก�าลังส�าคญั 
ในการขับเคล่ือนสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากน้ี 
สถานศกึษายังจดัท�ากจิกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการด�าเนินงานองค์กร ดังนี้

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
การบริการวิชาการ การท�าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
เป็นหน่ึงในกจิกรรมของนักเรียนในระดับอาชีวศกึษาทีจ่ะช่วย
พัฒนาความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
เป็นการประยุกต์ ใช ้ความรู ้และทักษะสู ่การให้บริการ 
ทางวิชาการให้กับชุมชน สังคม นอกจากนั้นยังเป็นการช่วย
เสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิด การมีจิตสาธารณะ  

และประสบการณ์ทีนั่กเรียนได้รับกส็ามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการด�าเนินชีวิตได้ ตลอดจนเป็นกจิกรรม 
ทีใ่ห้นักเรียนได้แสดงศกัยภาพ และความสามารถเชิงวิชาการ  
น�าไปสู่การสร้างสัมพันธไมตรีกบัชุมชนหรือสถานศกึษาอืน่ ๆ  
เพ่ือขยายโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯ
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แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
นักเรียน นักศกึษา สาขาวิชาธรุกจิค้าปลีก ภาควิชาบริหารธุรกิจของวิทยาลัยฯ ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดท�านวัตกรรมไปเผยแพร่ 
การบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมในจังหวัดนนทบุรี โดยด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน จ�านวน 5 
กิจกรรม ได้แก่

การด�าเนินกจิกรรมในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงทีท่�าให้เครือข่ายชุมชนและสังคมใกล้เคยีงได้รับความรู้ในด้านธรุกจิค้าปลีก และเป็นการสนับสนุน 
ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเสียสละและมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม

การสอนทําบัญชี
ครัวเร�อน

การรวมมือกัน
ทําความสะอาดชุมชน

การใหความรูผาน
สื่อออนไลน (Youtube)

เกี่ยวกับธุรกิจ
คาปลีก

การสราง
อาชีพชุมชน

การสราง
ชุมชนในการ

จัดทําแผนธุรกิจ

แผนกวิชาไฟฟ้า
ภาควิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ ด�าเนินกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพด้านไฟฟ้าแก่โรงเรียนและชุมชน 
ในจงัหวัดนนทบรีุ โดยบรูณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนในการเผยแพร่ความรู้งานไฟฟ้าและการบ�ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
และเครือ่งใช้ไฟฟ้า นอกจากนีย้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชน รวมถึงฝึกให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะอีกด้วย

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

เพ�่มทักษะสําหรับ
ประกอบอาชีพ
ใหนักศึกษาของโครงการ

ชวยลดภาระคาใชจาย
ดานการบํารุงรักษา
เคร�่องใช ไฟฟาใหชุมชน

280 ราย 
ที่เขารวม
โครงการ และรับบร�การ
ว�ชาการ ว�ชาชีพ 

ผูเขารวมโครงการ
มีความพ�งพอใจ

รอยละ 86
ชวยลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข�้น และการใช
ไฟฟาเกินความจําเปน
จากการขาดการบํารุงรักษา

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ผูเขารวมโครงการมีความพ�งพอใจ มากกวา

รอยละ 80
2,500  ราย ที่เขารวมโครงการ

สรางอาชีพ สรางธุรกิจใหคนในชมุชน
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โครงการ Business for Young Program
เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนในการเลือกเรียน
และเข้าท�างานในสายอาชีพทางด้านธรุกจิค้าปลีก ของศนูย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์ ส�าหรับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ของนักเรียน โดยจดักจิกรรมแบบ Learn and Play และจัด Workshop 
เข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสายอาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก 5 หัวข้อ  
ได้แก่ ฐานที ่1 มาตรฐานการให้บริการ ฐานที ่2 บคุลิกภาพกบัการให้
บริการ ฐานที่ 3 การบัญชีเบื้องต้น ฐานที่ 4 การจัดแสดงสินค้า  
หรือการจัดเรียงสินค้า ฐานที่ 5 การออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการศึกษาดูงานร้านค้าปลีก เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
สร้างทศันคติทีดี่เกีย่วกบัการศกึษาต่อในสายอาชีพ ตลอดจนการให้
ความส�าคัญกับสายอาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น

โครงการ PAT Go GREEN
เพื่อสร้างจิตส�านึกให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
มีความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อกีทัง้ยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายลดขยะพลาสติก ด้วยการสนับสนุนการใช้ถงุผ้า 
และการน�าแก้วน�้า กล่องอาหาร ช้อนส้อมส่วนตัวมาใช้ รวมถึง
รณรงค์การแยกขยะพลาสติกเพ่ือน�าไปรีไซเคลิ โดยการเพ่ิมจดุทิง้ 
และเพ่ิมถังแยกขยะ มีการจดักจิกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง
และสม�า่เสมอ เช่น กจิกรรมหน้าเสาธง บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
รวมถงึการต้ังทมีตาสับปะรด โดยนักเรียน ปวช. ช้ันปีที ่1 ช่วยดูแล
โครงการสร้างอตัลักษณ์ “รักและห่วงใยส่ิงแวดล้อม” เป็นภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร ที่ร่วมสร้างความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
บริษทัจงึจดัต้ังสถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอม็) ขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศกึษา จากระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ไปยังปริญญาตรี และสามารถต่อยอดไปยังปริญญาโท รวมถงึปริญญาเอกในอนาคต 
ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 10 คณะวิชา 2 วิทยาลัย 40 หลักสูตร และมีจ�านวนนักศึกษาในระบบกว่า 22,468 ราย สถาบันฯ  
มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Work-based Education (WBE) เป็นการเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎี 
เข้ากับภาคปฏิบัติภายใต้จุดแข็ง 3 ประการ ได้แก่

จุดแข็งทั้ง 3 ประการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริม 
การสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการด้านวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ทางสถาบันฯ ได้ด�าเนินการจัดต้ัง “กองทุนเพ่ือชีวิต 
แห่งการเรียนรู้” หรือ PIM SMART เพ่ือให้ทนุการศกึษาแก่นักศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ โดยเป็นทนุให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ  เม่ือส�าเร็จการศกึษา  
ปัจจุบันบัณฑิตของพีไอเอ็ม มีทั้งหมด 10 รุ่น จ�านวนกว่า 15,168 ราย เป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงทั้งด้านวิชาการ  
และมีทักษะที่พร้อมท�างานเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นักศึกษาจะไดรับความรูเชิงว�ชาการ
จากอาจารยผูเชี่ยวชาญ ผานเคร�อขาย
ความรวมมือท่ีมีอยูท่ัวโลกในหลากหลายมิติ 
ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ท้ังในประเทศและตางประเทศอยางบรูณาการ
ที่พรอมใหความรวมมือในการยกระดับ
การศึกษาไทย

นักศึกษาไดรับประสบการณการทํางาน
โดยตรงจากบร�ษัทในเคร�อและ
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่สอดประสาน
ไปกับการเปน Corporate University 
หร�อมหาว�ทยาลัยแหงองคกรธุรกิจ
ไปพรอมกับการเปน Network University

นักศึกษามีโอกาสหลากหลายและ
เปนแหลงเร�ยนรูท่ีกวางขวางพรอมแขงขัน
ในระดับนานาชาติ ไดรับทุนการศึกษา
จากมหาว�ทยาลัยในตางประเทศ 
และทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจกวา 

13,349 ทุนตอป 

01 02 03

สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code
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ย่ิงไปกว่าน้ัน ในปี 2562 บริษัทได้จัดต้ังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขตอีอีซี ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
และเปิดด�าเนินการเม่ือวันที ่ 1 มิถนุายน 2563 ทีผ่่านมา โดยสาขาการเรียนการสอนระดับอดุมศกึษาทีเ่ปิดข้ึนน้ันต้องสนับสนุน 
ความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
 ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) 

บริษัทได ้ขยายขอบเขตการจัด ต้ังสถาบันการศึกษา 
ให้ครอบคลุมระดับมัธยมศกึษา ต้ังแต่มัธยมศกึษาช้ันปีที ่1-6 
โดยจัดต้ังโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
หรือสาธิตพีไอเอ็ม เ พ่ือให ้ โอกาสเยาวชนได ้ เ รียนรู ้ 
ในส่ิงที่เหมาะกับตนเอง และสร้างรากฐานไปสู่ความส�าเร็จ 
ในอนาคตด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นเลิศในทางทีต่นเองถนัดและมีความสุข เน้นทกัษะ
ทางด้านภาษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษใน 3 ราย 
วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ  

รวมถึงมีการสอนภาษาจีนให้ได้เรียนรู้เป็นภาษาที่ 3 อีกด้วย 
มากกว่าน้ันยังส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพ
มากย่ิงข้ึนด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
ในรูปแบบ Digital Class Room ตลอดจนมีการปลูกฝัง
คุณธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
และความมีวินัย ให้กับนักเรียนเพ่ือพัฒนาให้เป็นเยาวชน 
ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคม ปัจจุบันมีจ�านวนนักเรียน 
ในระบบทัง้หมด 663 ราย และส�าเร็จการศกึษาแล้ว 144 ราย
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การมอบโอกาสทางการศึกษา

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ปวช. และ ปวส.) และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีข้ึนไป) ต่อเน่ืองกันเป็นปีที่ 12 ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน 
ของบริษทั และตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทกุคน” ในปี 2563 บริษทัได้ให้ทนุการศกึษาไปแล้วทัง้ส้ิน 39,690 ทนุ  
เป็นมูลค่า 1,412,655,323 บาท และมีผู้ทีส่�าเร็จการศกึษาจากทกุหลักสูตรรวม 8,419 ราย นอกจากน้ี บริษทัยังมอบโอกาสในการศกึษา
ต่อในระดับปริญญาโทและโอกาสในการท�างานร่วมกบับริษทั โดยมีนโยบายรับผู้ทีส่�าเร็จการศกึษาในกลุ่มของสถาบนัปัญญาภิวัฒน์ ในระดับ
อาชีวศกึษาเข้าท�างานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และระดับอุดมศึกษาเข้าท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการร้านได้ทันที 
รวมถึงโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner : SBP) ทั้งนี้ ในปี 2563 
มีจ�านวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัทจ�านวน 3,030 ราย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ทุนการศกึษาจ�านวน 51 ราย

• 2563 23 ราย

• 2562 25 ราย

• 2561 3 ราย

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

125 ชุด

จัดฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟ 

4 ครั้งต่อปี

430 ราย
ได้รับการอบรม 
เรียนรู้และวัดประเมินผล 

โครงการให้ทุนการศึกษา คืนคนดีสู่สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษา  
ได้มอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่กระท�าความผิด ในภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินิสัย ภายใต้ความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ได้ศกึษาต่อกบัทางวิทยาลัยฯ 
ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงการฝึกอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
เข้าสู่สังคมและลดปัญหาของสังคมอันเน่ืองมาจากการกระท�าผิดซ�้าของเด็กและ
เยาวชน เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเพ่ือศึกษาต่อกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จะได้เรียนในหลักสูตร
ธรุกจิค้าปลีก และการจดัการธรุกจิค้าปลีก ในรูปแบบทวิภาค ีโดยเรียนภาคทฤษฎี
ที่สถานศึกษา สลับกับการฝึกอาชีพที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นระยะเวลาอย่างละ  
3 เดือน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นหลักประกนัการมีงานท�าหลังจาก
ส�าเร็จการศึกษา นอกจากน้ี ในส่วนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ 
(P-CoT) ยังได้เข้าไปให้การอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการท�ากาแฟ ด้วยการสอนและ
แนะน�าจากวิทยากรที่มีความสามารถ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน�าไปเป็นเส้นทาง 
สู่อาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งมอบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเด็กและเยาวชน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

674 ทุนการศึกษา

• สาขาธุรกิจอาหาร 511 ราย

• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 163 ราย

นักเรียนกว่า 200 ราย

• สาขาธุรกิจอาหาร 105 ราย 

• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 95 ราย

334 ราย ส�าเร็จการศึกษา

• สาขาธุรกิจอาหาร 273 ราย 

• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 61 ราย

ความพึงพอใจของผู้ส�าเร็จ
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

โครงการ เรียนฟรี มีรายได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อต้ังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม  
ภายใต้โครงการ “เรียนฟรี มีรายได้” ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 
กว่า 13 ป ีเพือ่มอบโอกาสให้กบันกัเรยีนที่จบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่3  
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศกึษา โดยด�าเนินการสอนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพใน 2 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์รวมทั้งมอบทุน 
การศกึษาเต็มจ�านวนตลอดจนอปุกรณ์การเรียนพ้ืนฐานทีจ่�าเป็น ให้แก่นักเรียน
ตลอดหลักสูตร นอกจากน้ียังสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในระหว่างเรียน และ
จัดสรรงานไว้รองรับหลังจากส�าเร็จการศึกษา อีกทั้งยังมีการพิจารณามอบทุน
การศึกษาในระดับปริญญาตรีให้อีกด้วย โครงการน้ีสามารถสร้างบุคลากร
คณุภาพ ทีมี่ความรู้ในสายวิชาชีพและทกัษะทีดี่ ตรงกบัความต้องการของตลาด
แรงงานได้อย่างต่อเนื่องปีละกว่า 60 ราย

โครงการเตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มาฝึกประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านธรุกจิค้าปลีก สร้างรายได้ระหว่างฝึกอาชีพและสามารถร่วมท�างานกบับริษทัเม่ือส�าเร็จการศกึษา โดยโครงการน้ี
ด�าเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 ผลการด�าเนินงาน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวนกว่า 37,000 ราย 
และกลับมาร่วมงานกับบริษัท จ�านวน 491 ราย โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

01

ประชาสัมพันธที่ว�ทยาลัย

02

เดินทางรับ
นักศึกษาฝกงาน

03

สงนักศึกษาฝกงาน
ตามหอพัก

04

ฝกอบรม
กอนลงรานสาขา

05

เร�่มงานตามรานสาขา

06

อาจารยเดินทาง
มานิเทศ

07

พ�ธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร

08

เดินทางสง
นักศึกษาฝกงาน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รบั
โรงเรียนทั้งหมด

379 แห่ง 
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 88 

ของจ�านวนโรงเรยีนท่ีตัง้เป้าหมาย

เยาวชน 83,436 ราย 

ได้รับการพัฒนา

500 กว่าโครงการ 

ที่ร่วมพัฒนา

กว่า 60 ล้านบาท งบประมาณ

เพือ่สนับสนุนการด�าเนินโครงการ

200 ผู้น�าจิตอาสา 

เพื่อการศึกษา

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทย 
สู่มาตรฐานสากล และสานอนาคตทางการศกึษาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการก่อต้ังมูลนิธสิานอนาคตการศกึษา 
คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) กับบริษัทชั้นน�าอีก 40 แห่ง เดินหน้าด�าเนินโครงการ 
สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED หรือ โครงการพลังประชารัฐ ด้านการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
และโครงการผูน้�าทางการศกึษารุ่นใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นบัตัง้แต่ปี 2559 ในการวางแผน
พัฒนาและผลักดันแผนปฏิรูปการศึกษา ผ่าน 10 ยุทธศาสตร์ 

10 ยุทธศาสตร ยกระดับการจัดการการศึกษาไทย

ความโปรงใสของขอมูลสถานศึกษา

กลไกการตลาดและการมีสวนรวมของชุมชน

การเขาถึงโครงสรางพ�้นฐานดิจิทัล
ของสถาบันศึกษา

หลักสูตรการเร�ยนการสอนที่มุงเนน
ใหเด็กนักเร�ยนเปนศูนยกลาง

การพัฒนาผูบร�หารสถานศึกษาและครูผูสอน

การยกระดับความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ

การปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม 
และจิตสาธารณะใหนักเร�ยน

ศูนยกลางศึกษาเทคโนโลยีแหงอนาคต
ในระดับภูมิภาค

การสรางมาตรการจ�งใจดานสิทธิประโยชน 
และการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในและตางประเทศ

การพัฒนาและสงเสร�มผูนํารุนใหม
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ปัจจบุนัก้าวเข้าสู่การด�าเนินโครงการในระยะที ่3 บริษทัอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินโครงการทั้งหมดต้ังแต่
เร่ิมต้นโครงการรวมแล้วกว่า 60 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุง พัฒนา 
และแก้ไขปัญหาของโรงเรียนตามแต่บริบทที่แตกต่างกัน  
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาชีพ 
ช่วยฝึกทักษะอาชีพให้กับครู นักเรียน ตลอดจนคนในชุมชน
อย่างย่ังยืน ด้านศลิปวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
มากไปกว่าน้ันยังเดินหน้ายกระดับสถานศึกษาให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Center) 
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้
ผ่านการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ทีไ่ด้จากการด�าเนินโครงการ 
ปัจจบุนับริษทัได้พัฒนาโรงเรียนไปแล้ว 379 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 
88 ของโรงเรียนเป้าหมายตามแผน 432 โรงเรียน และมี
เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 83,436 ราย ผ่านการ
ด�าเนินโครงการด้านต่าง ๆ กว่า 500 โครงการ ส่งผลให้เกิด
การสร้างรายได้อย่างย่ังยืน มีแผนสร้างรายได้ด้วยตัวเองและ
ชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัได้บรูณาการความรู้ 

มาเป็นหลักสูตร มีการบรรจเุน้ือหาในรูปแบบหลักสูตรท้องถิน่  
ให้ครูและนักเรียนในระดับช้ันที่เหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้ 
รวมถึงการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นพ้ืนที่เปิด 
แห่งใหม่ให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบคอร์ส
ระยะสั้น และได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียน Best Practice 
จ�านวน 32 โรงเรียน บางโครงการสามารถเป็นต้นแบบขยายผล
ให้แก่โรงเรียนจ�านวนมากได้อีกด้วย อาทิ โครงการ “ห้อง 
ปฏบิตักิารปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI Lab ของโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น โครงการต้นกล้าไร้ถัง 
ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน “ร้านกาแฟ
สร้างอาชีพ” ของโรงเรียนบ้านนาค ูจงัหวัดกาฬสินธุ ์สามารถ
อ่านรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่ โครงการต้นกล้าไร้ถงั บทปกป้อง
ระบบนิเวศ ยึดม่ันเจตนารมณ์สีเขียว และโครงการร้านกาแฟ
สร้างอาชีพ บทเติมความรัก สร้างด้วยใจ เพิ่มความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน
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การส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะ

ค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2
จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถการ
สร้างสรรค์ AI ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศกึษา ซึง่เป็นก�าลังส�าคญัของชาติ จนกลายเป็น “วิถคีวามเป็น
มนุษย์ AI สร้างสรรค์” (CreativeAIness) สามารถสร้างสรรค์ AI 
เพ่ือประโยชน์ของสังคมได้ และกลายเป็นเมล็ดพันธุแ์ห่งการเปล่ียน
โลกในอนาคต โดยบริษัทร่วมกับพันธมิตร บริษัท Advanced  
Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
บริษทั ไอบเีอม็ ประเทศไทย จ�ากดั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ 
(PIM) บริษัท ไอโนว์พลัส จ�ากัด บริษัท เอ็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ 

จ�ากัด บริษัท แอมเบี้ยน ซอฟท์ จ�ากัด และผู้เช่ียวชาญด้าน AI  
จัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2 และเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้ปรับ 
รูปแบบการจัดค่ายจาก 5 วัน เป็นจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ VDO 
Conference เรียนรู้ผสมระหว่าง Online และ Offline หรือเป็น 
Phenomena Work-based Education Learning ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบติัการและ Work-based Online เสมือนอยู่ค่ายจริง ต่อเน่ือง
เกือบ 2 เดือน 

เน้ือหาหลักมุ่งเน้นการผสมผสานให้เยาวชนได้พัฒนาทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
และความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ประกอบด้วย 
1. การบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านปรัชญาหมากล้อม (Creative 

AI Convergence by Go Philosophy) เพิ่ม EQ ให้เยาวชนรู้แพ้ รู้ชนะ ให้ความส�าคัญ 
กับมิตรภาพ และสามารถน�าความซับซ้อนของหมากล้อมไปประยุกต์สร้างสรรค์ AI  
ที่ซับซ้อนขึ้น 

2. ความรู้เกีย่วกบักลุ่มเทคโนโลยี ABCD เพ่ิม IQ ผ่านทกัษะเทคโนโลยีใหม่ ๆ  อนัประกอบด้วย 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน (Block Chain) คลาวด์ (Cloud) ข้อมูลดิจทิลั (Digital 
Data) รวมถึงให้เยาวชนในค่ายได้ทดลองท�าโครงการด้าน AI ทีเ่คยน�าเสนอแนวคดิในค่าย
ปีที ่2 เฟส 1 ให้ออกมาเป็นช้ินงานต้นแบบ (Prototype) ตอบโจทย์การพัฒนาทีย่ั่งยืนและ
ความต้องการของสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
เยาวชนเข้าร่วมค่ายสะสม 

98 ราย 

ผลตอบแทนทางสังคม

ร้อยละ 8.59

160 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



โครงการ Creative AI Club 
หลังจากได้จัดค่ายพฒันาทักษะเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ภายใต้ชื่อ Creative AI Camp by CP ALL อย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลา 2 ปี บริษัทได้เห็นพัฒนาการและความใฝ่รู ้
ใฝ่เรียนของเยาวชนต่อทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบั AI อย่างต่อเน่ือง 
และเล็งเห็นความส�าคัญของการมีพ้ืนที่ให้เยาวชนสามารถ
เรียนรู้และต่อยอดทกัษะด้าน AI ได้อย่างต่อเน่ือง จงึได้จดัต้ัง 
Creative AI Club by CP ALL ชุมนุมคน AI หัวใจหมากล้อม 
โดยคาดหวังว่าคลับแห่งนี้จะช่วยสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่ ได้แก่ 
1. New Learning Space พ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกส�าหรับต่อยอดด้าน AI 2. New Creative  
Community ชุมชนใหม่ทีร่่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI และ 
3. New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ ๆ และวิธี

โครงการ “ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์” 
หรือ AI Lab ภายใต้โครงการ CONNEXT ED
บริษทัร่วมกบัโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จงัหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ Robotics AI  
(Artificial Intelligence Lab) และ IoT (Internet of Things) อย่างง่าย  
จนนักเรียนสามารถพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ  ได้ อาท ิเคร่ืองจ่ายเจลล้างมืออตัโนมัติ 
ราวตากผ้าอัตโนมัติ ถังขยะอัจฉริยะ และเครื่องเตือนไฟรั่ว

การแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วย AI ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาโดย
คนในคลับ ซึง่สมาชิกคลับรุ่นแรก ประกอบด้วยเยาวชนทีเ่ข้า
ร่วมค่าย Creative AI Camp by CP ALL รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ
รุ่นถดัไป พร้อมด้วยบริษทัพันธมิตรและวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้าน AI อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัย
ปักกิ่ง และ Thailand-Taiwan AI College ที่จะเข้ามาช่วย
พัฒนาทักษะแก่เยาวชน

สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ในปี 2563 มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

180 ราย 

จ�านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ 

18 ผลงาน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ทักษะทางภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนดีขึ้นหลังจากเรียนจบ 
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น 
สร้างรายได้หรือท�าประโยชน์แก่สังคมได้

ผู้เข้าร่วม  82 ราย

ความพึงพอใจของผู้เรียน

ร้อยละ 86.6 

โครงการมรดกที่มีชีวิต
เพ่ือสร้างโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงการเรียนภาษาต่างประเทศ 
น�าไปสู่การต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ�าวัน และ 
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทางทีมงานคณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน
และกจิกรรมโครงการสอนภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวัน ณ วัดชลประทาน 
รังสฤษด์ิ พระรามหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยจัดช้ันเรียนปีละ 2 คร้ัง 
คร้ังละ 8 วัน ทุกวันเสาร์ มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ต้ังแต่ปี 2561  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

โครงการพัฒนาอบรมบุคลากรครู 
ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และเทคโนโลยี
บริษัทด�าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
ได้ร ่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ชุมชนต�าบลบางขุนกอง 
ชุมชนตลาดน�้าวัดตะเคียน และชุมชนริมคลองบางกอกน้อย จัดอบรม
บุคลากรครูด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้บุคลากรครู 
กว่า 18 ราย เพ่ือบรูณาการแผนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning  
และพัฒนาศักยภาพของครูด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน อาทิ 
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการผลิตส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 
เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู ้ ให้กับนักเรียนอย่างรอบด้านและ 
มีประสิทธภิาพ ฝึกแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยงองค์ความรู้วิชาการทัง้ 4 ได้แก่ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
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พนกังาน ซพีี ออลล์ ผู้มีหัวใจนวัตกรรม สนกุคดิ สนกุท�า สนกุแก้ไขปัญหา 

และออกแบบนวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าน�าพาธรุกจิก้าวไกล ควบคูไ่ปกบัการ

สร้างรอยย้ิมแห่งความสุขให้กับลูกค้า พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน�า

บริหารจัดการนวัตกรรมเพื่ออนาคต

นวัตกรรมสร้างปัญญา 
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ



มูลค�านวัตกรรม (ล�านบาทสะสม) มูลค�านวัตกรรมเพ��มข�้น (ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�อเนื่อง
และยัง่ยืน การจ�างงานทีเ่หมาะสมสําหรบัทกุคน

 8.2  บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ท่ีสูงข�น้ผ�านการทําให�หลากหลาย การยกระดบั
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ�งเน�นใน 
ภาคส�วนที่มีมูลค�าเพ��มสูงและใช�แรงงานเข�มข�น

SDG9 ส�งเสร�มอุตสาหกรรมนวัตกรรม 
และโครงสร�างพ�้นฐาน

 9.5  เพ��มพ�นการว�จัยทางว�ทยาศาสตร� ยกระดับ
ข�ดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ภาคอตุสาหกรรม มีการส�งเสร�มนวตักรรมและ
ให�เพ��มจํานวนผู�ทํางานว�จัยและพัฒนา และ
การใช�จ�ายในการว�จยัและพฒันาให�เพ��มมากข�น้  

SDG17 การมีส�วนร�วมในเป�าหมายการพัฒนา
อย�างยั่งยืน

 17.8  กลไกการเสร�มสร�างข�ดความสามารถด�าน
ว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
และเพ��มพ�นการใช�เทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลค�านวัตกรรมจากผลิตภัณฑ�
บร�การ และปรับปรงุกระบวนการ

4,786 ลานบาท  

ผลงานนวัตกรรม
ที่ส�งเข�าประกวด

1,308 ผลงาน

ผลงานว�จัยและพัฒนาด�าน
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ�

677 ผลงาน

เพ��มมูลค�านวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ�  การบร�การ และกระบวนการให�ได�อีก

ร�อยละ  50  (เทียบกับมูลค�าจากป�ฐาน 2559)

เปาหมาย ณ ป 2563
6,820 ลานบาท

2559

2560

2561

2562

2563

4,547

        5,961

          6,235

                         8,596

                7,279

เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 150

2559

2560

2561

2562

2563

 100

      131

       137

               189

          160

หมายเหตุ 1. มูลค�านวตักรรมด�านผลิตภณัฑ� การบร�การ และกระบวนการ
 2. ค�าน้ําหนกัการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมทีเ่กิดข�น้ (Deadweight) ถกูนาํมาใช�ในการประเมนิมูลค�าสะสม

นวัตกรรมสร้างปัญญา 
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
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ความเสี่ยงและโอกาส

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่ึงในการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วคือ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา 
มีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค บริษัท  
ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) เล็งเห็นถงึความส�าคญั
ของการพัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม 
และปรับตัวเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิข้ึน โดยเฉพาะภายใต้
ภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาท ิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปีทีผ่่านมา ทีส่่งผลต่อการสร้างแนวทาง  
วิถชีีวิตใหม่ (New Normal) และการบริโภครูปแบบใหม่ผ่านทางเทคโนโลยี
ดิจทิลัมากย่ิงข้ึน บริษทัจงึสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีรวมทัง้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่ามารถส่งเสริมความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยให้กบัผู้บริโภค ครอบคลุมทกุด้านของการด�าเนินงาน 
รวมทัง้ค�านึงถงึความส�าคญัของการก�ากบัดูแลกจิการ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ไปพร้อมกบัการเติบโตทางธรุกจิ 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนางานวิจัย และ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้มุ่งด�าเนินงานเพ่ือไปสู่การเป็นองค์กรช้ันน�า
แห่งการบริหารจัดการนวัตกรรมแห่งอนาคตในด้านต่าง ๆ  
ได้แก่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์การบริการ 
และขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมคุณค่า

ความคืบหน�าป� 2563
การตรวจนับสนิคาดวยเสยีง
สงัเคราะห ผานเคร�อ่ง Smart Phone

โครงการนําเทคโนโลยีมาใชกับ
การสัง่สนิคาในรานเซเวนอเีลฟเวน

การขยายผลโครงการนวัตกรรม
ของป 2562

ให้กับประเทศ องค์กร สังคม และส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี 
บริษทัยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร โดยการก�าหนดกรอบและแนวทางการด�าเนินงาน
ผ่านแนวทาง

การดําเนินงาน
ของศูนยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Transformation)

วัฒนธรรมนวัตกรรม 
(Innovation Culture)

01 02 03
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โครงการ True Money Wallet Master 

จากการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ลูกค้าออกจากบ้านน้อยลงเพ่ือหลีกเล่ียงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
บริษัทจึงมีแนวคิดเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขายจากการขายสินค้าผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเร่ืองการใช้แอปพลิเคชัน และทักษะการส่ือสารกับลูกค้าเก่ียวกับข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้า 
จะได้รับหากเลือกซื้อสินค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet ช่วยสร้างประสบการณ์และกระตุ้น 
การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า

โครงการ CPRAM New Normal 

จากการทีบ่ริษทัมีความมุ่งหวังให้พนักงานปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จงึได้ก�าหนดนโยบายการเพ่ิมระยะห่าง และการท�างาน 
จากที่บ้าน (Work from Home) พร้อมทั้งก�าหนดให้บริษัท ผู้ส่งมอบ และลูกค้ามีนโยบายและมาตรการการป้องกันการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกดิปัญหาต่อข้ันตอนการประเมินผู้ส่งมอบและการเข้าตรวจ ณ สถานประกอบการของผู้ส่งมอบ 
และลูกค้า บริษัทจึงได้น�าเทคโนโลยดีจิิทัลเข้ามาช่วยในการท�างานแบบวถิีใหม่ผ่านรูปแบบออนไลน์และแอปพลเิคชนั อาทิ การใช้ระบบ 
Screening Online ระบบ Online Interview รวมถึงการใช้ Co-working Space เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการท�างาน รวมทั้ง
เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบายของบริษัทอีกด้วย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ยอดขายเพ�่มข�้น 

665 บาท ตอวันตอสาขา

เพ�่มฐานลูกคา 

35 ราย ตอวันตอสาขา

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่อง

พนักงาน
มีความปลอดภัย 
ในการทํางาน

พนักงานมีองคความรู
ในการปองกันตนเอง
จากโรคระบาดและ
การใชชีวิตประจําวัน

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) อาทิ ผู้บริโภคช้อปออนไลน์ สั่งอาหารออนไลน์ ช�าระเงินด้วย Mobile Banking มากขึ้น มีการท�างานจากที่บ้าน (Work 
from Home) รวมถึงการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อ  
บรษิทัเล็งเหน็ความส�าคญัของการใช้เทคโนโลย ีและพฒันานวตักรรมเพือ่ช่วยใหก้ารด�าเนนิชวีติในภาวะวกิฤตเป็นไปอย่างสะดวกสบาย 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด�าเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
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สรุปผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม

ผลงานที่ส�งเข�าประกวด (ผลงาน)

มูลค�านวัตกรรม (ล�านบาท)

ผลงานที่ได�รับรางวัล (ผลงาน)

จํานวนนวัตกร (รายสะสม)

400 ราย
บุคลากรดานว�จัย

และพัฒนา

16 ลานบาท
งบประมาณดานว�จัย

และพัฒนา

2561

270 ราย

2562

2,491 ราย

2563

4,979 ราย

ประเภทนวัตกรรม

1,3703,136

4,680

3,681

2,108

1,105

2561

2562

2563

2561

2562

2563

นวัตกรรมแบบเปด นวัตกรรมแบบปด

ประเภทนวัตกรรม

826105

120

152

1,167

1,156

2561

2562

2563

2561

2562

2563

นวัตกรรมแบบเปด นวัตกรรมแบบปด

ประเภทนวัตกรรม นวัตกรรมแบบเปด นวัตกรรมแบบปด

9626

40

39

119

80

2561

2562

2563

2561

2562

2563

3
สิทธิบัตร

9
อนุสิทธิบัตร

677
ผลงานว�จัยและพัฒนา

ดานเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ
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ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Science Technology and Innovation Development Office : STIDO)
เพ่ือขับเคล่ือนขีดความสามารถในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ขยายผลอย่างต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์
ขององค์กร ผ่านการด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคิดค้นและถ่ายทอด รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย 
ศูนย์เทคโนโลยีจ�านวน 7 ศูนย์ ดังนี้

โดยในปี 2563 มีผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ท�าการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนงานจ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบ
รู้จ�าสินค้าภายในร้านค้าปลีกจากภาพหลายมุมมอง (In-store Product Recognition from Multiple Views Images) โดยใช้ AI 
Technology โครงการเกมการพยากรณ์ความถนัดทางอาชีพ (Vocational Interest Test) โดยใช้รูปแบบของเกมในการวิเคราะห์
ค้นหาความถนัดและความเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ และโครงการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับพร้อมอุปกรณ์ติดตามการท�างานแบบ 
มัลติเซน็เซอร์โดยใช้ Robotics Technology ทีส่ามารถน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวิจยัไปขยายผลสู่การท�าวิจยัเชิงลึกและน�าไปประยุกต์
ในการใช้งานจริงต่อไป 

1
ศูนย�เทคโนโลยี

ชีวภาพ

2
ศูนย�เทคโนโลยี
การพาณิชย�

3
ศูนย�เทคโนโลยี
การก�อสร�าง

4
ศูนย�เทคโนโลยี

ดิจ�ทัล

5
ศูนย�เทคโนโลยี
โลจ�สติกส�

6
ศูนย�บร�หารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา

7
ศูนย�เทคโนโลยี
หุ�นยนต�

1. การด�าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

บริษทัได้มีการจดัต้ังศนูย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ึน เพ่ือพัฒนา
งานด้านวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
ให้แก่องค์กร รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด
เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ การทดสอบ และรองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษทัอืน่ ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศนูย์กลางในการประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย 
และพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาจ�านวน 7 ราย โดยในปี 2563  
มีผลงานและพัฒนาเทคโนโลยีจ�านวน 6 ผลงาน และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไปแล้ว 6.4 ล้านบาท 

ส�านักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ท�าหน้าทีใ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
โดยด�าเนินการต้ังแต่การก�าหนดแนวคิดของผลิตภัณฑ์ 
ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้
ตลอดจนการพัฒนาสูตรสินค้า การพัฒนากรรมวิธีการผลิต
กระบวนการบรรจุหีบห่อ กระบวนการเก็บรักษา และ
กระบวนการขนส่งสินค้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานก่อนส่งถึงผู้บริโภค นอกจากน้ี ยังมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกัน 
และลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม และค�านึงถึง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ต้ังแต่ข้ันตอนของการออกแบบ และ
การเลือกใช้บรรจภัุณฑ์โดยค�านึงถึงทกุกระบวนการในวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่เราสามารถ
ควบคุมได้โดยตรงในประเด็นดังต่อไปนี้ : ประโยชน์ที่ได้รับ 
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ
สามารถด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าสูงสุด 
และการจดัหาวัสดุทีม่าจากแหล่งทรัพยากรทีส่ามารถทดแทนได้
(Sustainably-managed Renewable Resources) ปัจจุบัน 
มีบคุลากรด้านวิจยัและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จ�านวน 55 ราย
โดยในปี 2563 มีผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�านวน 668 ผลงาน 
และมีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา 9.55 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทย่อยและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
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2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษทัมีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทิลั โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก�ากับดูแลท�าหน้าทีดู่แลความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร พร้อมทั้งด�าเนินงานเพ่ือสร้างความตระหนักเร่ืองความเส่ียงต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับพนักงานในองค์กร ตลอดจนการปรับปรุงการตรวจสอบความผิดปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบการด�าเนินงานนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร รวมถึง 
ด้านการก�ากับดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมกีลยทุธ์ในการยกระดบัการด�าเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งหมด 5 ส่วน ดงัภาพ 

พร้อมทัง้มีการก�าหนดกลยุทธ์ความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือด�าเนินงานวิเคราะห์ความเส่ียงและปรับปรุงนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบักฎหมายด้านความม่ันคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล  
การป้องกันเครือข่ายข้อมูล การเพ่ิมประสิทธภิาพในการตรวจจบั รวมทัง้การเพ่ิม
ความตระหนักเร่ืองภัยคกุคามไซเบอร์ ตลอดจนการเพ่ิมทกัษะและความเช่ียวชาญ 
ให้กับผู้ใช้งานและบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงให้ความรู้
พนักงานทกุระดับให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง และภัยคกุคามทีอ่าจเกดิข้ึนได้ 
เพ่ือป้องกนัการถกูโจมตีระบบของบริษทัในอนาคต 

นอกจากน้ี บริษัทมีการด�าเนินงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ  
เพ่ือต่อยอดธุรกิจและยกระดับการแข่งขันให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 
ตลอดเวลาในปัจจุบัน โดยน�าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิด
โครงการรูปแบบใหม่ ๆ ดังน้ี

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล

SPEED IT
Service

Food
Business IT 

Platform

Automation 
IT Platform

AI IT 
Platform

O2O IT
Platform
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โครงการน�าเทคโนโลยีมาใช้
กับการสั่งสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ส�านักปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนากระบวนการส่ังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการค�านวณค�าแนะน�ายอดส่ังสินค้าให้กับพนักงานในร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้ข้อมูลในการประมวลผลที่ส�าคัญ เช่น  
ยอดขายในอดีต ล�าดับสินค้าขายดี สินค้าคงเหลือ เป็นต้น  
ซึง่พนักงานร้านเซเว่นอเีลฟเว่น สามารถตรวจสอบยอดและแก้ไข
ยอดส่ังสินค้าได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ สินค้า 
โปรโมช่ัน และสินค้าส�าหรับเหตุการณ์พิเศษ โดยแบ่งตามอายุสินค้า 
ได้แก่ สินค้าอายุยาว (Suggest Order) สินค้าอายุส้ัน (OA/ 
GOT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในร้าน 
เซเว่นอเีลฟเว่นทกุสาขาทัว่ประเทศ นอกเหนือจากน้ี ยังมีการศกึษา 
ในการน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการจดัการสินค้า
แบบรายสาขา วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อยอดขาย  
และยอดส่ังสินค้า เช่น พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละสาขา  
สภาพอากาศของร้าน โปรโมชั่น เหตุการณ์พิเศษ เป็นต้น

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ผ่านช่องทางการขายแบบ O2O 
บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จ�ากดั ร่วมมือกบัสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่มีทัง้ในรูปแบบ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัว
ของการค้าออนไลน์ และเป็นการขยายโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซือ้สินค้าทีห่ลากหลาย และมีคณุภาพได้ง่ายข้ึน อกีทัง้เป็น
แพลตฟอร์มที่น่าเช่ือถือและสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีช่องทาง 
การส่ังซือ้ ช่องทางการช�าระเงนิทีส่ะดวก รวมทัง้มีระบบการขนส่ง
สินค้าที่หลากหลาย และมีบริการที่ดี นอกจากน้ี ได้ร่วมกัน 
สนับสนุนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีช่องทาง
จ�าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนผ่านตลาดแบบ Online to Offline (O2O) 
เป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให ้
ผู้ประกอบการ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถ
ส่งสินค้าไปทีร้่านเซเว่นอเีลฟเว่นทัว่ประเทศได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด 
รวมถึงสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนหมอนทอง 
มังคุดออร์แกนิค ส้มโอทับทิมสยาม และส้มสายน�้าผ้ึง เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน และ 
ส่งเสริมคุณค่าทางสังคม

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

81 รายการ 

สินคาทางเกษตร
ตามฤดูกาล

21 ราย 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ

SMEs และผูบร�โภค
สามารถเขาถึงสินคา
ไดงาย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
 
การสัง่สนิคาของพนักงานมีความแมนยํามากข�น้

ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคา

 
ลดเวลาของรานในการสัง่สนิคาท้ังกลุม
อายยุาวและกลุมอายุสัน้ สงผลใหพนักงาน 
มีเวลาในการใหบร�การลกูคามากข�น้ 
สามารถสรางความประทับใจใหกับลกูคา
ไดมากข�น้

สนิคามีเพ�ยงพอตอการขายในปร�มาณทีเ่หมาะสม

ลดปร�มาณความสูญเสียจากสินคาตัดจาย

ลดปร�มาณขยะอาหารจากสินคาตัดจาย
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โครงการ President Awards
เป็นโครงการที่เน้นการคิดค้นนวัตกรรมภายในของบริษัท เพือ่ค้นหาสินค้า บริการ และกระบวนการด�าเนินงานใหม่ ๆ  โดยพิจารณาจาก
ความหลากหลายของธรุกจิ เพ่ือตอบโจทย์ของลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน โดยมีตัวอย่างโครงการ
ที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการนวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation) 
ในปี 2563 มีโครงการส่งผลงานประกวดเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,156 โครงการ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้ 

โครงการ A WHOLE NEW WORLD
จากข้อจ�ากดัของระเบยีบปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงนิสด ทีส่ามารถท�าได้เพียงทีส่าขาธนาคารและตู้เอทเีอม็ เท่าน้ัน ท�าให้
ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถงึบริการน้ี บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากดั จงึเกดิ
แนวคดิในการเป็นตัวแทน “แบงกิง้ เอเจนท์ (Banking Agent)” ในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงนิสดทีร้่านเซเว่นอเีลฟเว่น ครบทกุบริการทางการเงนิ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถได้รับการบริการทางการเงนิอย่างทัว่ถงึตลอด 24 ช่ัวโมง ตลอดจนมีการ
ด�าเนินการบริหารจดัการหน้าร้านอย่างปลอดภัย และมีมาตรการป้องกนัความเส่ียง
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ลูกค้า

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
 
เพ�ม่เง�นหมุนเว�ยนในระบบเศรษฐกิจ

ประชาชนไดรับความสะดวกและเขาถึง
บร�การทางการเง�นมากข�้น

เปนสวนหน่ึงในการยกระดบั
คุณภาพชีว�ตของประชาชน

6,673 สาขา ใหบร�การฝาก ถอนเง�นสดท่ีราน

66 ลาน รายการ

3. วัฒนธรรมนวัตกรรม 

บริษทัสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบันวัตกรรมให้กบัพนักงาน รวมทัง้สร้างบรรยากาศการท�างาน 
ให้พนักงานได้เกิดแนวคดิสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยบริษทัได้จดัเวทปีระกวดโครงการนวัตกรรมภายใน เพ่ือส่งเสริมผลลัพธ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี ยังมีการแลกเปล่ียนความรู้และแนวปฏิบัติแก่กัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ 
คูค่วามร่วมมือภายนอกองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้น�าความรู้จากภายนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้กบัการด�าเนินธรุกจิ ตลอดจนการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กระบวนการท�างานภายในองค์กร ลดภาระงานทีไ่ม่จ�าเป็นของพนักงาน ท�าให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์งานทีมี่คณุค่า และสร้างแนวคดิ
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้แก่บริษทัต่อไป ซึง่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมนวัตกรรมทีม่าจากการร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงานในการส่งมอบคณุค่า
ทีเ่กดิข้ึนให้กบัองค์กรและสังคม โดยบริษทัแบ่งการประกวดโครงการนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี

เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อน�ามาใช้พัฒนากระบวนการด�าเนินงาน และส่งมอบคุณค่าให้แก่บริษัท 
โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการหลัก ได้แก่ 

• โครงการ President Awards
• โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ 
 (Approval Process Excellence Awards)
• โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish)

เป็นโครงการที่สร้างความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือภายนอกองค์กรเพื่อค้นหา
และสร้างโอกาสเชิงกลยุธ์ ในเวทีการประกวดงาน Thailand Synergy 
เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 
เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่องค์กรและสังคม

โครงการนวัตกรรมแบบปิด
(Close Innovation)

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
(Open Innovation)
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โครงการตรวจนับด้วยเสียงสังเคราะห์
จากภาระหน้าทีแ่ละการใช้ก�าลังของพนักงานจ�านวนมากในการ
ตรวจนับและจดัการสินค้า รวมทัง้การตรวจนับทรัพย์สินภายใน
ร้านเซเว่นอเีลฟเว่น หน่วยงานบญัชีธรุกจิค้าปลีก เกดิแนวคดิ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ และประสิทธผิลในการท�างาน โดยลดเวลา  
ลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า และทรัพย์สินภายในร้าน 
โดยการเปล่ียนอุปกรณ์และวิธีการตรวจนับ จากเดิมที่ใช้น้ิว 
กดแป้นตัวเลขบนเคร่ือง Personal Digital Assistant (PDA) ของ
พนักงานแต่ละคน เปล่ียนเป็นการใช้เสียงส่ังการและรับฟังเสียง
ตอบกลับจากเคร่ือง Smart Phone แทน ท�าให้สะดวกและ
คล่องแคล่วในการตรวจนับสินค้าตลอดจนมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และแม่นย�ามากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัได้ด�าเนินงาน 
โครงการเด่นจากปี 2562 มาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดเวลาในการตรวจนับรอยละ 10 
(จาก 1.04 ว�นาทีตอชิ�น เปน 0.94 ว�นาที
ตอชิ�น)

ลดเวลาทํางานของพนักงานลง 

18,000 ชั่วโมงตอเดือน

ลดคาใชจายลง

900,000 บาทตอเดือน

10%

ของฝากทั่วไทย 
ช�อปง�ายแค�ปลายนิ�ว 
(24 Shopping)

พลิกโฉม 
“ฟ�ล�มป�ดผนึกพ�มพ�ลาย
ข�าวกะเพราหมู”

การพัฒนาสินค�า
ขนมป�งแช�เย็น
(Fresh Cream Bun)

โครงการขยายผลจากเวที President Awards ความก�าวหน�าในป� 2563

• ผูประกอบการเขารวมโครงการกวา 151 ราย
•  ยอดขายรวม 98 ลานบาท
•  ดําเนินการขยายผลแลว 5,738 สาขา
• สรางรายไดใหผูประกอบการรายยอย 136 ราย 
•  สนับสนุนสินคาจากชุมชน 800 กวารายการ
•  ผูบร�โภคเขาถึงสินคาไดงาย รวมถึงสินคาท่ีเปนของดีแตละจังหวัด

• ยอดขาย 23.9 ลานชิ�นตอป
• รายได 8.4 ลานบาทตอป 
• ลูกคาเบเกอร�่มีตัวเลือกในสินคากลุมขนมปงแชเย็น
 ในรานเซเวนอีเลฟเวนมากข�้น 
• ตอยอดพัฒนาสินคาในกลุมขนมปงแชเย็น 3 รายการ 
 ไดแก ขนมปงไสคร�มสด ขนมปงหนาเนยไสคร�มนมสด 
 ขนมปงไสสังขยาใบเตย 
• ความพ�งพอใจจากผูบร�โภครอยละ 85

เคร�อข�ายสร�างสุข
สู�ปลายด�ามขวาน 

• จํานวนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปร�ญญาตร�
 รวม 1,855 ราย แบงออกเปน 
• จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและมีงานทําแลว 
 จํานวน 8 รุน รวม 148 ราย
• สรางรายไดใหกับนักศึกษาระหวางเร�ยน เฉลี่ย 10,500 บาทตอราย
• คุณภาพชีว�ตของผูเขารวมโครงการดีข�้น
• พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติใหมีความม่ันคง

• ลดปร�มาณขยะจากการใชสติ�กเกอร ได 12 ลานชิ�นตอป
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โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ 
(Approval Process Excellence Awards) 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
เพื่อให้การท�างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลดภาระของพนักงาน โดยมีตัวอย่าง
โครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการ Smart Employment Certificate
จากปัญหาการจดัท�าและจดัส่งเอกสารหรือหนังสือรับรองต่าง ๆ  จากส�านักงานใหญ่
ไปยังส�านักงานย่อย หรือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีความล่าช้า รวมทั้งความ 
ไม่ปลอดภัยจากการจัดส่งระหว่างทาง หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
จงึมีแนวคดิปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการเอกสารและหนังสือรับรองต่าง ๆ   
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ผ่านระบบ Employee 
Self-service โดยพนักงานของบริษทัสามารถท�าได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศพัท์มือถอื
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

โครงการ “3 ไม่” 
(ไม่ต้องนับ ไม่ต้องสั่ง ไม่ต้องตรวจสอบและอนุมัติ)
เน่ืองจากสินค้ากลุ่ม All Café เป็นสินค้าที่ขายดีเป็นอย่างมากท�าให้ต้อง 
เพ่ิมสินค้าเป็นจ�านวนมากเพ่ือให้เพียงพอต่อลูกค้า จึงเกิดปัญหาในข้ันตอน 
การนับสินค้าคงเหลือการส่ังสินค้า การตรวจสอบและการอนุมัติการส่ังสินค้าวัสดุ
กลุ่มแก้ว และวัตถุดิบส�าหรับท�าเคร่ืองด่ืม โดยกระบวนการท�างานดังกล่าว 
มีความยุ่งยากและซบัซ้อน ส่งผลให้พนักงานสูญเสียเวลา และทางร้านเซเว่นอเีลฟเว่น
สูญเสียโอกาสทางการขาย และไม่สามารถส่งมอบสินค้าทีมี่คณุภาพให้กบัลูกค้าได้ 
บริษทัจงึได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกลุ่มค�าส่ัง Robotic Process Automation 
(RPA) แบบฟรีแวร์ ส�าหรับการทดแทนกระบวนการทัง้หมด เพ่ือให้ร้านไม่ต้องนับ 
ไม่ต้องส่ัง ไม่ต้องตรวจสอบและอนุมัติ วัสดุและวัตถดิุบต่าง ๆ แต่มีเพียงพอต่อ
การบริการลูกค้าได้ทกุวัน ปัจจบุนัมีร้านเซเว่นอเีลฟเว่นทีใ่ช้ระบบน้ีด�าเนินการแล้ว 
146 สาขา

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน
ในการจัดทําเอกสาร

ลดคาใชจาย

1.13 ลานบาทตอป

เชน คาใชจายในการจัดสง คาเชาอปุกรณ เปนตน

ลดเวลาการทํางานจากเดิม 

รอยละ 100
 

ลดการใชกระดาษไดมากกวา 

40,000 แผนตอป

ลดความผิดพลาดของเอกสารหร�อหนังสอืรบัรอง

ลดความเสี่ยงการสูญหายของเอกสาร
หร�อหนังสือรับรอง

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

พนักงานไมตองนับ ไมตองสั่ง ไมตองผาน
กระบวนการตรวจสอบอนุมัติ

ลดเวลาในการสัง่ได   24 นาทีตอวนั

สรางความมั่นใจวาสินคา
จะเพ�ยงพอตอผูบร�โภค

ลดภาระงานของคลังสินคา

ลดเวลาตรวจนับสําหรับบัญชีตรวจนับ 
(Auditor)

ความพ�งพอใจของพนักงาน รอยละ 85 
(มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว)

24
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โครงการแอปพลิเคชันสั่งสินค้าเร็ว ได้สินค้าสด 
(Order Fast Get Fresh Application)
กลุ่มธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจร โดยเฉพาะสินค้า
อาหารสด จะมีคู่ค้า (Suppliers) เป็นจ�านวนมากในแต่ละพ้ืนที่สาขา  
แต่มักจะเกดิปัญหาในกระบวนการส่ังซือ้ทีต้่องมีเอกสารจ�านวนมากและ
ใช้เวลานาน ส่งผลให้เกดิปัญหาในการส่ังสินค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
ที่มีความต้องการสินค้าสูง บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) จึงมี
แนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบและอนุมัติโดยได้พัฒนา
ระบบการส่ังซือ้สินค้าในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทีค่�านวณการส่ังซือ้สินค้า
ให้แบบอัตโนมัติ เพ่ือรองรับค�าส่ังซื้อพิเศษได้ตามพ้ืนที่ต้ังของสาขา 
สามารถจัดการงานส่ังซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ส่งผลให้
สามารถจัดหาสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และตรงความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากน้ี บริษัทได้ด�าเนินการขยายผลโครงการเด่น 
จากปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดเวลาในการออกคําสั่งซื้อ (PO) 

รอยละ 63
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การอนุมัติ รอยละ 91
คูคาสามารถวางแผนการผลิต
และสงวัตถุดิบไดงายข�้น

บร�หารจัดการการสั่งสินคาไดดีข�้น 
สินคามีคุณภาพ

ลดการใชกระดาษได 

950,000 แผนตอป

ความพ�งพอใจของพนักงาน 

รอยละ 93 
(มากกวาเปาหมายที่ตั้้งไว)

PO

Smart CDC from Platform 
to Learning Center 

โดยศูนย�กระจายสินค�า 
CDC บางบัวทอง

Smart Process Automation 
โดยสายงานบัญชีและการเง�น

Effective Planning for Supply Chain
โดย บร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด 

(ลาดหลุมแก�ว)

โครงการขยายผลจากเวที Approval Process 
Excellence Awards

ความก�าวหน�าในป� 2563

• ขยายโครงการไปยังศูนยกระจายสินคา 7 ศูนย 
 และมีแผนขยายผลไปอีก 6 ศูนยกระจายสินคา
• คะแนนความผูกพันของพนักงานเพ�่มข�้น รอยละ 99

• คูคาสามารถสงมอบสินคาใหบร�ษัทไดตามกําหนด รอยละ 100
• ลดคาใชจายจัดเก็บและเคลื่อนยายสินคา 2.041 ลานบาทตอป
• สามารถดําเนินการออกสินคาใหมภายในประเทศไดภายใน 37 วัน
• ขยายการดําเนินงานออกสินคาใหมนอกประเทศ

• ลดข้ันตอนและเวลาการทํางานคิดเปนมูลคา 1.3 ลานบาท
• พนักงานมีความสามารถในการใชระบบและ
 สามารถนําไปประยุกตใชกับงานอื่น ๆ ได
• ความพ�งพอใจของพนักงานตอระบบการใชงาน รอยละ 80 
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โครงการ Shopping Bag ถุงใส่อาหารอุ่นร้อน
เน่ืองจากปัจจุบันร้านเซเว่นอีเลฟเว่นยังให้ถุงพลาสติก 
แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากลุ่มข้าวกล่องอุ่นร้อนแต่พบกับ
ปัญหาที่ถุงพลาสติกมีขนาดใหญ่เกินไปส�าหรับการ 
ใส่ข้าวกล่องเฉล่ีย 1-2 กล่อง ซึง่ส่งผลให้สินค้าหกและ
เป็นการใช้พลาสติกเกินความจ�าเป็น จึงเกิดแนวคิด
ออกแบบถงุหูห้ิวให้เหมาะสมกบัการใช้งานของกลุ่มสินค้า 
อุ่นร้อน โดยออกแบบฐานถุงให้กว้างข้ึน เพ่ือรองรับ 
การใส่ถาดข้าว และมีขนาดทีเ่หมาะสม เพ่ือให้พอดีกบั
กล่องข้าวและลดการใช้พลาสติกตามนโยบายของบริษทั
ซึ่งถุงแบบดังกล่าวสามารถรับน�้าหนักได้ 4 กิโลกรัม 
ปัจจุบันมีการกระจายถุงพลาสติกรูปแบบใหม่ไปแล้ว 
11,000 สาขา ทัว่ประเทศ

โครงการลดเวลารับสินค้าด้วยห้องรับสินค้า DC
เม่ือมีสินค้าจากศนูย์กระจายสินค้า (DC) มาส่งทีร้่านสาขา ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน
ต้องยืนรอรับสินค้าเป็นระยะเวลานานเพ่ือไม่ให้เกิดสินค้าสูญหาย ส่งผลให้
พนักงานเสียเวลาเพ่ิมข้ึน สร้างความไม่สะดวกต่อลูกค้าขณะขนสินค้าเข้าร้าน  
รวมถึงเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ ขนสินค้าชนลูกค้าหรืออุปกรณ์ในร้าน 
จงึได้เกดิแนวคดิการใช้พ้ืนทีด้่านหลังร้านให้เกดิประโยชน์ โดยให้ผู้ขนส่งสินค้า
เปล่ียนเส้นทางการขนสินค้าให้เข้าพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าด้านหลังร้านแทน 
การเดินผ่านทางหน้าร้าน พร้อมทั้งมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดด้านหลังร้าน 
เพ่ือป้องกนัการทจุริตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อืน่ ๆ อกีด้วย นอกจากน้ัน 
ยังต่อยอดการใช้พ้ืนทีด้่านหลังร้านให้เกดิประโยชน์สูงสุดโดยจดัพ้ืนทีเ่พ่ือเกบ็  
ลังกระดาษและลัง Break Case รวมถึงเป็นพ้ืนที่ให้พนักงานสาขาใช้ประชุม  
ปัจจบุนัด�าเนินการแล้ว 409 สาขาทัว่ประเทศ

โครงการลดเวลาสินค้าใกล้หมดอายุ กลุ่มของแห้งด้วย PDA
เน่ืองจากพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต้องตรวจสอบสินค้าหมดอายุในกลุ่ม 
ของแห้งทัง้ร้านเพ่ือป้องกนัไม่ให้สินค้าหมดอายุถงึมือลูกค้าด้วยการจดลงสมุด 
ซึง่มีจ�านวนมากและใช้เวลานาน จงึเกดิแนวคดิการจดัท�าระบบบนัทกึรายการ
สินค้าหมดอายุด้วย Google Form ผ่านแทบ็เล็ตหรือโทรศพัท์มือถอื และการใช้  
Personal Digital Assistant (PDA) ด้วยการเกบ็ข้อมูลและแสดงผลรายงาน 
ในรูปแบบปฏิทินเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา ปัจจุบันขยายผลด�าเนินการแล้ว  
11,000 สาขาทัว่ประเทศ

โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish)
เป็นโครงการทีเ่น้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่าจากร้านเซเว่นอเีลฟเว่น โดยมีการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทั  
ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในกระบวนการท�างาน โดยมีตัวอย่างโครงการทีโ่ดดเด่น ดังน้ี

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดการใชพลาสติกได 

586 ตันตอป

ลดตนทุนการผลติได รอยละ16

ความพ�งพอใจของลูกคา

รอยละ 100
ใชงานไดงายและสะดวกข�้น

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดเวลาการทํางานของพนักงานได 

63.5 นาทีตอวันตอสาขา

ลดอุบัติเหตุได รอยละ 100
เพ�่มรอบการขนสงสินคาได 

0.65 รอบตอวัน

ความพ�งพอใจของลูกคา รอยละ 100
ลกูคาไดรบับร�การท่ีมีคณุภาพ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดเวลาตรวจสอบสินคาหมดอายุได 

45 นาทีตอเดือน

ลดโอกาสเกิดสนิคาตดัจาย
จากสนิคาหมดอายุ

สงมอบสินคาคุณภาพสูลูกคา

45
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นอกจากน้ี บริษัทมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Kaizen มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือการบริหารการปฏิบัติการ (Operations  
Management) ภายในบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในระยะยาว ด้วยความร่วมมือ
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าจนถึงพนักงานทุกคน โดยมีตัวอย่างโครงการ อาทิ

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 

งาน Thailand Synergy เพ่ือ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards เป็นโครงการ 
ความร่วมมือจาก 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  
ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อยมีอยู่ มาท�าการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้า
หรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกดิการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมทีสู่งข้ึนในระดับ
ประเทศต่อไป

โครงการลดเวลาการบันทึกรับสินค้าจากคู่ค้าส่งตรง 
(ไทยน�้าทิพย์และเนสท์เล่)
เน่ืองจากเม่ือมีการรับสินค้าจากคู่ค้าต้องมีการลงข้อมูลในใบแจ้งหน้ีเสมอ  
แต่เกดิปัญหารายละเอยีดในใบแจ้งหน้ีไม่ชัดเจนท�าให้ทัง้พนักงานร้านสาขา
และคูค้่าต้องใช้ระยะเวลานานในข้ันตอนน้ี จงึเกดิแนวคดิจดัท�าระบบส่งข้อมูล
ใบแจ้งหน้ีในรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ หรือ e-File เพ่ือลดเวลาในการ 
ลงข้อมูลรับสินค้าจากคู่ค้า พร้อมกับพนักงานมีการใช้ PDA ในการสแกน 
รับสินค้าจากคู่ค้า ปัจจุบันมีการใช้กับสินค้าจากไทยน�้าทิพย์และเนสท์เล่  
โดยด�าเนินการไปแล้ว 11,000 สาขา และมีแผนขยายผลด�าเนินการกับสินค้า
จากคูค้่ารายอืน่ต่อไป

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดเวลาการบันทึกรับสินคา 

12.55 นาทีตอรอบ

ลดความผิดพลาดในการบันทึก

รับสินคาได รอยละ 100 
เพ�่มรอบการขนสงสินคาได

0.02 รอบตอวัน

พนักงานมีเวลาบร�การลูกคาเพ�่มข�้น 

นํา RPA มาชวย
ในการจัดการเร�่อง
การจัดเก็บขอมูล
ของแบตเตอร�่

ลดเวลาในการทํา
รายงานของ 
Pick to Light ดวย
เคร�่องมือ Macros

เพ�่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน
ดานบัญชีสนับสนุน 
DC โดยใช Robotic 
Process Automation 
(RPA)

ในปี 2563
มีโครงการส่งผลงานประกวด
เข้าร่วมทั้งสิ้น 

152 โครงการ 
โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
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เป็นนวัตกรรมเส้นใยสังเคราะห์ทีมี่นาโนซงิค์ออกไซด์เป็นส่วนผสม มีคณุสมบติัช่วยยับย้ัง
การเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ โรคภูมิแพ ้
โรคทีเ่กีย่วกบัทางเดินหายใจทีมี่สาเหตุจากแบคทเีรีย การติดเช้ือทีบ่าดแผลและบริเวณผิวหนัง 
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ท�าให้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ฝังตัวอยู่ในเน้ือเส้นใย ท�าให้ 
คุณสมบัติพิเศษน้ีมีความคงทน แม้ผ่านการซักมาแล้ว 150 คร้ัง ไม่เหมือนการเคลือบ 
โดยทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและส่ิงทอทางการแพทย์ได้ 
เช่น ผ้าพันแผล ปลอกหมอน ผ้าปูเตียงผู้ป่วย ชุดชั้นใน ชุดแพทย์ และชุดผู้ป่วย เป็นต้น

ชื่อผลงาน  ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม 
 (รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม)
ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเจ้าของผลงาน รศ. พญ.สุพินดา คูณมี นักวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา

ชื่อผลงาน Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า 
 (รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม)
ชื่อบริษัท บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ชื่อเจ้าของผลงาน คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย 

เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการน�าส่งช้ินเน้ือตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใน 
โรงพยาบาล ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และห้องแล็บ ให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย�า 
รวดเร็ว ทันท่วงที โดยใช้ IoT Platform เพื่อควบคุมและ Monitor ชิ้นเนื้อให้เซลล์คงสภาพ
สมบูรณ์ที่สดุตั้งแต่การเก็บตัวอย่างชิน้เนือ้ การเคลือ่นย้ายและการขนส่ง การล�าดับความ
ส�าคัญในการวินิจฉัยของห้องแล็บ และการแจ้งผลกลับไปที่แพทย์ ซึ่งน�าไปสู่การวางแผน
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
อัตราการรอดชีวิต จาก 

ร้อยละ 43 เป็น 

ร้อยละ 80-90
ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาคีโม

ศัลยแพทย์ ได้ผลตรวจรวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย�ามากขึ้น และผู้ป่วยได้รับการรักษา
ด้วยยาที่เหมาะสม และมีอัตราการรอด
ชีวิตเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึง
มาตรฐานการตรวจของห้องแล็บ
ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
สร้างยอดขายได้มากกว่า 

98 ล้านบาทต่อปี 

ช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมี 
นวัตกรรมที่แข่งขันในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น

ผลจากการทดลอง
พบว่าจะช่วยร่นระยะ
เวลาในการรักษา 
ท�าให้ผู้ป่วยและ 
บุคลากรทางการแพทย์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์
ถูกผสมอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร
จึงไม่ท�าให้สารเคมีหลุดลอกออกจาก
ผลิตภัณฑ์
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ความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซยีมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซน็ต์
ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
กับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการท�าวิจัย เพ่ือสกัดแคลเซียมจาก 
ก้างปลาที่เหลือจากการผลิตอาหารได้แคลเซียมชนิดที่มีโมเลกุลเล็ก 
ร่างกายสามารถดูดซมึไปใช้ได้ดี ไม่มีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารทีท่�าให้
เกดิอาการท้องอดื ท้องผูก ช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมกระดูกและข้อทีสึ่กหรอ 
ช่วยลดอาการปวด 

นอกจากการสร้างคุณค่าเพ่ือสังคมแล้ว  ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทาง
ธรุกจิส�าหรับผลงานทีมี่นวัตกรรม ผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีมี่อยู่หลาย
ช่องทางของบริษัท

ชื่อผลงาน UNC CALCIUM
ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ยู้ ฟิชบอล จ�ากัด
ชื่อเจ้าของผลงาน ดร.เกยูร โชคล�้าเลิศ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ยอดขายมากกว่า 

70 ล้านบาทต่อปี

สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่น ๆ ได้ด้วยแนวทางของ 
Circular Economy

เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือในอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง Circular Economy

ช่วยเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค
ในการใช้แคลเซียม
จากธรรมชาติ
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เพราะพนักงานคือ หัวใจส� าคัญในการขับเค ล่ือนการเ ติบโตของธุรกิจ  

ซพีี ออลล์ จงึปกป้องสุขภาพ ดูแลอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานของพนักงานเป็นอย่างดี เพ่ือลดความเส่ียงและสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร ทั้งยังใส่ใจดูแลไปถึงครอบครัวพนักงาน 

และคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วย

ยกระดับอาชีวอนามัย 
สร้างความปลอดภัยน่าท�างาน 



ยกระดับอาชีวอนามัย 
สร้างความปลอดภัยน่าทำางาน

พ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัทที่มีการประยุกต�ใช�มาตรฐานสากล
ISO 45001:2018  (ร�อยละ) 

เป�าหมายป� 2563 

7

               24

                    29

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG3 สร�างหลักประกันว�าคนมีชีว�ตที่มี
สุขภาพดีและส�งเสร�มสวัสดิภาพ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

 3.4   ลดการตายก�อนวยัอนัควรจากโรค
ไม�ติดต�อ ผ�านการป�องกัน การรกัษา

        สนับสนุนสุขภาพจ�ตและความเป�นอยู�ท่ีดี
 3.6   ลดจาํนวนการตายและบาดเจ็บจาก

อบัุติเหตุทางถนน

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต�อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ�าง
งานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่สมควรสําหรับทุกคน 

 8.8  ปกป�องสิทธิแรงงานและส�งเสร�มสภาพ
แวดล�อมในการทํางานท่ีปลอดภยัและ
ม่ันคงสําหรบัผู�ทํางานทกุคน รวมถงึ
ผู�ทํางานต�างด�าว โดยเฉพาะหญิงต�างด�าว 
และผู�ท่ีทํางานเส่ียงอนัตราย

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ 20  
อัตราส�วนค�าสินไหมทดแทน 
(Loss Ratio) ความปลอดภัย
ด�านยานยนต�

รอยละ 29 
ของพ�้นที่เป�าหมายได�รับ
การรับรองมาตรฐานสากล 
เพ�่อการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
ISO45001:2018

42
รางวัลด�านความปลอดภัย
ระดับประเทศ  

บุคลากรของบร�ษัทได�รับความคุ�มครองดูแลด�านอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางานเทียบเท�าระดับสากล

หมายเหตุ: พ�น้ท่ีเป�าหมาย คอื ศนูย�กระจายสินค�า บร�ษัท ซพี� ออลล� จาํกดั (มหาชน) บร�ษัท ซพี�แรม จาํกดั และบร�ษัท ซพี� ร�เทลลิงค� จาํกดั

เปาหมาย รอยละ 100
ณ ป 2653
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ความเสี่ยงและโอกาส

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่งผลให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทั้งหลายมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง 
ในการวางแผนเพ่ือรับมือกบัการระบาดดังกล่าว การเตรียมความพร้อม
ส�าหรับสถานประกอบการและพนักงานจงึเป็นเร่ืองทีมี่ความส�าคญั เพราะ
การเตรียมความพร้อมและมีแผนรับมือทีดี่น้ัน สามารถลดความเสียหาย 
และความเส่ียงได้อย่างมาก นอกจากน้ี การมีอปุกรณ์ทีพ่ร้อมและการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กบัพนักงานยังถอืเป็นปัจจยัส�าคญั เพ่ือสร้างความพร้อม
ในการรับมือโรคระบาด ดังนั้น การก�าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ภายในองค์กรและแผนรับมือต่าง ๆ  สามารถลดความเส่ียงของพนักงาน
ในการติดและแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้ ตลอดจน 
ส่งผลให้องค์กรสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษทัมุ่งด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานทีดี่อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในองค์กรภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ในปี 2563 บริษัทก�าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม (SHE) ส�าหรับกลุ่มธรุกจิการตลาดและการจดัจ�าหน่าย 
ที่สอดคล้องตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพือ่การเปลีย่นแปลง
ทีดี่ข้ึนในด้านความปลอดภัย ตลอดจนดูแลพนักงานให้มีสภาพการท�างาน
ทีป่ลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร พร้อมกันนี้ บริษัทได้ด�าเนินโครงการตรวจประเมินประสิทธิผล
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (SHE) 
ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและลด 
ผลกระทบทีเ่กดิข้ึน (Major Hazard Prevention & Emergency Response) 
อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อมให้เทยีบเคยีงกบัระดับสากล ซึง่ถอืเปน็ปจัจยัส�าคญัในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการยกระดับขับข�่ปลอดภัย
สําหรับ Rider

โครงการสงเสร�มความปลอดภัย
ในการขับข�่สําหรับพนักงาน
รานเซเวนอีเลฟเวน

โครงการขอการรับรองระบบ 
ISO 45001:2008
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สรุปผลดําเนินงานดานการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ป� 2562
ป� 2562 ป� 2563

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผูรับเหมา
ชาย

ผูรับเหมา
หญิง

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผูรับเหมา
ชาย

ผูรับเหมา
หญิง

3.81 1.16 2.43 1.23 4.53 2.37 2.25 0.44

2.27 0.69 2.02 0.93 3.02 1.99 0.80 0.34

1.28 0.42 1.28 0.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

2.21 1.38 0.52 0.28

จํานวนผูเสียชีว�ตดวยโรค
จากการทํางาน
ของพนักงานชาย-หญิง 
ผูรับเหมาชาย-หญิง

ป 2561-2563 

0 กรณี
ตอ 1,000,000 ชั่วโมงทํางาน

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท* 

(IR)

อัตราการบาดเจ็บ
ท่ีมีความรุนแรงสูง
(ไมรวมเสียชีว�ต)*

อัตราการบาดเจ็บ
ท่ีบันทึกท้ังหมด*

อัตราการบาดเจ็บถึงข้ัน
หยุดงานจากการทํางาน*

(LTIFR)

ป 2561-2563 

0 ราย

อัตราการเจ็บปวย
จากการทํางาน (OIFR) 
ของพนักงานชาย-หญิง

*กรณี ตอ 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน

บรษัิทให้ความส�าคญักับการดูแลสขุอนามัยของพนักงาน และความปลอดภยัของ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยมีการเตรียมความพร้อม และ
ด�าเนินมาตรการในการดแูล เฝ้าระวงั และป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเน่ือง 
และเข้มข้น เพือ่สร้างความเช่ือม่ันให้กับลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บรกิารในร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
ทั่วประเทศ ดังนี้

1. ท�าความสะอาดพืน้ท่ีภายในร้าน ตามจดุท่ีมีการสมัผัสบ่อย ๆ เช่น เคาน์เตอร์
แคชเชียร์ เครื่อง POS (Point of Sale) จุดบริการเครื่องดื่ม อาหารอุ่นร้อน 
รวมถึงอุปกรณ์ใส่อาหาร ใส่สินค้า โดยใช้น�้ายาฆ่าเชื้อโรคทุก 3 ชั่วโมง

2. ท�าความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น ที่คีบ มีด เขียง อุปกรณ์เครื่อง 
ชงเครื่องดื่ม ทุกครั้งหลังใช้งานโดยใช้น�้ายาฆ่าเชื้อโรค

3. ท�าความสะอาดพื้นที่ภายในหลังร้าน เช่น ประตูทางเข้า ประตูตู้แช่แข็ง ตู้เก็บ
อุปกรณ์เตรียมการจ�าหน่าย ราวบันได ประตูห้องน�้า ทุกครั้งหลังใช้งาน  
โดยใช้น�้ายาฆ่าเชื้อโรค

4. เว้นระยะห่างในการให้บริการมากกว่า 1 เมตร 
5. พนักงานทุกคนในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
6. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมตั้งจุดบริการ 

เจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการลูกค้า

นอกจากน้ี ยังมีมาตรการในการดแูล เฝ้าระวงั และป้องกันการแพร่ระบาด ตามระดับ
ความเสี่ยง ดังนี้

• กรณีมีบุคคลภายนอกแจ้งว่ามีลกูค้ากลุม่เสีย่งเข้ามาใช้บรกิารในร้าน จะด�าเนิน
การปิดร้านและท�าความสะอาดนาน 2-3 ชัว่โมง โดยบรษัิทรบัจ้างท�าความสะอาด 
ที่เชื่อถือได้ 

• กรณีพนักงานร้านมีประวัติใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และเฝ้า
ระวงัพกัดูอาการท่ีบ้าน 14 วนั หากไม่มีอาการจงึจะได้รบัอนุญาตให้เข้าท�างาน
ตามปกติ รวมถึงตัดจ่ายสินค้าในกลุ่มที่พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง

• ส�าหรบัร้านเซเว่นอเีลฟเว่นท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเสีย่งจะท�าความสะอาดพืน้ท่ีภายในร้าน
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทุกชั่วโมง 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้ง 1) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับ
พ้ืนที่ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเลือกต้ังตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้าง ตามสัดส่วนที่กฎหมายก�าหนด 
และมีการประชุมเป็นประจ�าทกุเดือน นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว บริษัทมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการท�างาน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การด�าเนินการของบริษัท โดยจัดให ้ มี  
2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับสายงาน มีวาระและการคัดสรรคณะกรรมการทุก 2 ปี มีหน้าที่ในการพิจารณา
ประเด็นปัญหาจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับพ้ืนที ่ รวมถงึพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึง่ด�าเนินงานภายใต้ 
การก�ากับดูแลของ 3) คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยฯ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ประกาศและถ่ายทอดนโยบาย 
ให้แต่ละสายงานน�าไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมไปถึงผู้รับเหมาและคู่ค้า 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการน�าผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
มาปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงาน พื้นที่การท�างาน การอบรมพนกังาน รวมถงึปรบัปรงุอปุกรณ์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

โครงสร�างการบร�หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน

ที่ปร�กษา

F1
พ�้นที่ 

ซีพ�แรม

F2
พ�้นที่

ศูนย�กระจาย
สินค�า

F3
พ�้นที่ซีพ� 
ร�เทลลิงค�

01
สํานักงาน
พ�้นที่สาทร

สีลม

02
สํานักงาน

พ�้นที่
ธาราปาร�ค

03
พ�้นที่

ร�านเซเว�น
อีเลฟเว�น

04
พ�้นที่

การศึกษา

05
พ�้นที่

สยามแม็คโคร

ด�านบร�หาร SHE 
เลขานุการ
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พร้อมกนัน้ี บริษทัยังมุ่งด�าเนินงานการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเน่ือง ผ่านโปรแกรมหลัก 
ดังนี้ 1) โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน 2) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 3) โปรแกรม 
ลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และการจัดการความเครียด

แผนงานพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety : OHS) สูการรับรอง ISO 45001 ป 2562-2566

2562 2563 2565 25662564

ฝกอบรม
และทบทวน
สถานะเร�่มตน

นํา ISO 45001 
มาประยุกตใช

ตรวจติดตาม
ภายในและ
การตรวจติดตาม
ภายนอก
โดย British 
Standards 
Institution (BSI)

ไดรับการรับรอง 
Certificate 
ISO 45001:2008 
จํานวน 10 พ�้นที่

• ไดการรับรอง
 

เพ�่ม 2 พ�้นที่

• ตรวจรักษาระบบ 
(Surveillance) 
Maintain 
Certification 
ISO 4500:2018 
ตอเนื่อง 10 พ�้นที่ 

• ยื่นขอการรับรองเพ�่ม 6 พ�้นที่ (ป 2564)

• ตรวจรักษาระบบ (Surveillance) 
Maintain Certification ISO 4500:2018 
ตอเนื่อง 2 พ�้นที่ตอป 

• ดําเนินการ Implement ระบบทั่วประเทศ

โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน
บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานที่เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจัดโปรแกรม 
การตรวจสุขภาพประจ�าปีตามปัจจยัเส่ียงและตามหลักอาชีวอนามัยจากสถานพยาบาลทีไ่ด้รับการรับรองอย่างต่อเน่ือง พนักงานจะได้รับ
ผลการตรวจสุขภาพ และได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแพทย์ และผู้เกีย่วข้องตามกระบวนการของบริษทัภายใต้การรายงานผลตรวจ
สุขภาพติดผนึกและการรักษาความลับ อีกทั้งด�าเนินการให้มีห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ�าตามพื้นที่ท�างาน โดยบริษัท
ด�าเนินโครงการเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่หลากหลาย ดังนี้

แผนการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2562-2566
บริษัทมุ่งด�าเนินงานพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety : OHS) สู่การรับรอง  
ISO 45001:2008 อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�าเนินการขยายพื้นที่การพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ 
ศูนย์กระจายสินค้า (DC) และศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (CDC) มหาชัย สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ และจังหวัดนครสวรรค์  
พร้อมทั้งด�าเนินงานด้านการตรวจรักษาระบบ (Surveillance) ISO 45001:2008 ผ่านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) จังหวัดล�าพูน 
ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (CDC) จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์กระจายสินค้า
บางบัวทอง โดยในปี 2563 พื้นที่ด�าเนินการของบริษัทได้รับการรับรอง ISO 45001:2008 ร้อยละ 29

 1  โครงการจัดรูปแบบการท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangement) 
มุ ่งส ่งเสริมให้พนักงานประจ�าส�านักงานสามารถเลือกเวลาในการท�างานให้เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต 
ของพนักงานได้ เพ่ือสร้างความสมดุลในชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) โดยบริษทัได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง
ก�าหนดให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานได้ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 08:00–17:30 น. ช่วงเวลา 09:00 –18:30 น. และช่วง 
เวลา 09:30–19:00 น. และทุก ๆ 6 เดือน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาท�างานใหม่ได้ตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้พนักงานสามารถเลือกท�างาน ณ สถานที่ใดก็ได้ (Work Anywhere) จ�านวน 1 วันต่อสัปดาห์ โดยในวันที่
พนักงานท�างานนอกสถานที่น้ันจะต้องสามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาความลับข้อมูลของ
บริษัทได้อย่างเหมาะสม ปัจจบุนัรูปแบบการท�างานแบบ Work Anywhere อยู่ระหว่างด�าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยในปี 2563 
บริษทัได้ด�าเนินการวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้เกีย่วข้องกบัผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงาน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการทดลอง กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน และกลุ่มลูกค้าทีติ่ดต่อ โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 92
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 2  โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานผ่านกิจกรรม Health Center Program 
บริษัทมีการด�าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 ได้มีการปรับเปล่ียน 
รูปแบบการเข้าร่วมโครงการของพนักงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยการจัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกายของพนักงาน อาทิ กิจกรรมแข่งขัน “ลด น�้า หนัก” 
กิจกรรม “30 วัน พิชิต 18,999 แคลอรี่” กิจกรรม “แพลงก์ ลด พุง” ผ่านช่องทาง Line @eXtra Health Center 

 3  โครงการ “รักษ์สุขภาพ” 
บริษทั ซพีีแรม จ�ากดั มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสุขภาพที่ดี เน่ืองจากบริษัทพบว่าพนักงานมีสุขภาพไม่แข็งแรง และ 
มีสภาวะร่างกายที่อ้วน ก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
จึงได้ด�าเนินโครงการรักษ์สุขภาพ สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงาน 
มีการต่ืนตัวในการออกก�าลังกาย พร้อมทัง้จดัให้มีการวัดผลสมรรถภาพ
ร่างกาย ผ่านการวัดค่าสุขภาพที่ดีข้ึน 5 ด้าน ประกอบด้วย ค่าระดับ
น�้าตาลในเลือด การเผาผลาญโดยการออกก�าลังกาย การลดลงของ 
น�า้หนัก สัดส่วนไขมันในร่างกาย ระยะการเดินและว่ิง ปัจจบุนัมีพนักงาน
เข้าร่วม จ�านวน 101 ราย 

 4  โครงการบ้านซีพีแรมนี้มีรัก
โครงการทีมุ่่งให้ความส�าคญักบั “ครอบครัวของพนักงาน” โดยจดัให้พนักงานได้ท�ากิจกรรมกับครอบครัว เพ่ือสร้างความรัก  
ความผูกพันในครอบครัวของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจกัน รวมถึงยังช่วยสร้าง
เครือข่ายครอบครัวพนักงานในองค์กร โดยวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว สร้างความตระหนัก
ถึงความส�าคัญของสถาบันครอบครัว และสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและครอบครัวของพนักงานที่มีต่อองค์กร  
ผลจากการด�าเนินโครงการ มีพนักงานกว่า 56 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร
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โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
บริษัทมุ่งด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ผ่านการสร้าง 
การมีส่วนร่วมของพนักงานทกุคน ภายใต้การค�านึงถงึความปลอดภัยของตนเอง รวมไปถงึเพ่ือนร่วมงาน พร้อมทัง้ส่งเสริมการให้ความรู้ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานแก่พนักงานทกุระดับ ครอบคลุมถงึคูค้่าและผู้รับเหมา โดยจดัให้มี 
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างานโดยทั่วไป และความปลอดภัยตามความเสี่ยงของงาน ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 5  โครงการ ลด BMI ใส่ใจสุขภาพ Season 2
โครงการ ลด BMI ใส่ใจสุขภาพ Season 2 สนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างถูกต้องในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภค และ 
การออกก�าลังกาย ตลอดจนส่งเสรมิให้พนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการมค่ีาดชันมีวลกาย (Body Mass Index : BMI) ลดลง และส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดีย่ิงข้ึน โดยคณะท�างานคลินิกความปลอดภัยฯ จดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพนักงานทีมี่ค่า BMI 
เกินมาตรฐาน ได้แก่ เกณฑ์น�้าหนักเกิน อ้วน อ้วนมาก และแม่ครัวโรงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง รวมถึง 
มีการตรวจวัดค่า BMI ของผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือนเพื่อติดตามผล โดยในปี 2563 พนักงานที่เข้าร่วม จ�านวน 94 ราย มีค่า BMI  
ลดลงกว่าร้อยละ 79.4

 6  โครงการชมรมเพื่อนรักจักรยาน (Love to Bike)
มุ่งส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี ผ่านการจัดตั้งชมรมเพื่อนรักจักรยาน “Love To Bike” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานสุขภาพดีทัง้กายและจติใจ ลดความเครียดในการท�างาน รวมถงึสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างพนักงาน บริษทั และครอบครัว
ของพนักงานมากข้ึน ตลอดจนส่งเสริมการลดมลภาวะและช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการใช้จกัรยานแทนการเดินทางด้วยวิธอีืน่ ปัจจบุนั
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการกว่า 922 ราย
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 2  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ส�าหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับข่ีส�าหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ต้องสวมหมวกกันน็อก มีใบขับขี่ และมี พ.ร.บ. รวมถึง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรง และความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ผ่านการด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

จดัทําทะเบียนข�อมูลผู�ใช�รถ
จกัรยานยนต�ของร�าน
เซเว�นอเีลฟเว�น 

จัดอบรมขับข�่ปลอดภัย
ให�กับพนักงานร�านเซเว�น
อีเลฟเว�นที่ใช�รถ
จักรยานยนต� 

ให�ความรู�ด�านความ
ปลอดภัยผ�านสื่อ 
Safety Tips

มีการตรวจสอบข�อมูลผู�ใช�รถ
จกัรยานยนต� และการรบัรู�ข�อมูล 
ข�าวสาร Safety Tips 

การตรวจสอบพฤตกิรรม
การขับข�่ของพนักงาน
ผ�าน CCTV ย�อนหลัง โดย
หน�วยงานประกันคณุภาพ 
มาตรฐานร�าน (QSSI) 
ทุกเดือน 

จัดทําระบบการรายงาน
อุบัติเหตุ (Call Center 
ตลอด 24 ชม.) และ
มีการไต�สวนหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

01 02 03 04

05 จัดทํา Application Last Mile 
สําหรับผู�ขับข�่รถจักรยานยนต�ของ
ร�านเซเว�นอีเลฟเว�นเพ�่อตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับข�่ รวมถึงการ
แจ�งเตือนล�วงหน�า 30 วัน ก�อนหมด
อายุใบขับข� ่ภาษีรถจกัรยานยนต� 
และ พ.ร.บ. 

0706

ในป� 2563
มีจํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ส�งเสร�มความปลอดภัยในการขับข�่

จํานวน 

148,000 ราย

รถจักรยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ และสร้างความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่าน
หลักสูตรย่อยที่หลากหลาย อาทิ องค์ประกอบในการขับข่ี
อย่างปลอดภัย จติส�านึกด้านความปลอดภัย และการป้องกนั
อบุติัเหตุ กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และมาตรการใช้รถของบริษทั 
กระบวนการท�างานของ All Delivery แนวคิดเร่ืองความ
ปลอดภัย และผลกระทบจากอุบัติเหตุ ปัจจุบัน All Delivery 
มีให้บริการมากกว่า 11,791 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่เดินส่ง 
1,759 สาขา และสาขาที่ใช้รถส่ง 10,032 สาขา พร้อมกันนี้ 
บริษทัได้มีการจดัอบรมความปลอดภัย หลักสูตร “เถ้าแก่ขาย
และบริการ” ซึง่มีจ�านวนผู้ผ่านการอบรมทัง้หมด 25,233 ราย

 1  โครงการยกระดับขับขี่ปลอดภัยส�าหรับ Rider
จากโครงการ All Delivery ก�าหนดให้พนักงานของร้าน 
ท�าหน้าที่ในการส่งสินค้าที่เรียกว่า Rider ซึ่ง Rider ต้องใช ้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการส่งสินค้า ด้วยตระหนักถึง
ภัยทีอ่าจจะเกดิข้ึนแก่ Rider ทีใ่ช้รถจกัรยานยนต์เพ่ือส่งสินค้า
หรือใช้ส�าหรับเดินทางมาปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
ดังน้ันเพ่ือแก้ปัญหาและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 
พนักงานผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องมีความตระหนักถึงด้าน
ความปลอดภัย และเป็นผู้มีระเบยีบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ด้วย
ความจ�าเป็นดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดท�าหลักสูตร “ขับข่ี
ปลอดภัยส�าหรับ Rider” ข้ึน เพ่ือให้ Rider มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับข่ี 
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กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ 
(Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ 
สถานประกอบกจิการทีมี่ความมุ่งม่ันในการป้องกนัการเกดิอบุติัเหตุ
จากการท�างาน บนพ้ืนฐานแนวคดิทีว่่าอบุติัเหตุทีมี่สาเหตุเกีย่วเน่ือง 
กบัการท�างานสามารถป้องกนัได้ โดยการลดสถติิการประสบอนัตราย
ในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผน และบริหาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด มุ่งด�าเนินงานส่งเสริมการลดพฤติกรรม 
ความเส่ียงที่จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเน่ือง ผ่านแนวคิด  
“ลด ละ เลกิ พฤติกรรมเสี่ยง สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัอย่าง
ย่ังยืน” เพ่ือยกระดับความปลอดภัยขององค์กร ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักถึงพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในส่วน 

ท�างานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 
จากการด�าเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 
บริษัทได้รับรางวัล Zero Accident Campaign ประจ�าปี 2563  
ระดับทอง 1 รางวัล ระดับเงิน 3 รางวัล ระดับทองแดง 4 รางวัล 
และระดับต้น 3 รางวัล จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)

งานการผลิตที่มีความเส่ียงมากเป็นพิเศษ ภายใต้การส่ือสาร 
การสร้างความตระหนักเร่ืองความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร 
ผ่านรายงานความปลอดภัย 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาเขมร และ
ภาษาพม่า) 

 3  โครงการกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2563

 4  โครงการพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety) ส�าหรับพนักงานในสายการผลิต

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
พนักงานที่เขาถึงและรับรู
รายงานความปลอดภัย (รอยละ)

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
(IFR) (รอยละ)

2561 2562 2563

100 100 100

2561 2562 2563

1.14 1.10

0.86
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หลักการทำงานของสมอบก
ชน-พับ-ล็อก ไมใหเคลื่อนไหว

ชน พับ ล็อก

บริษัทด�าเนินการขยายผลการติดต้ังสมอบกต่อเน่ือง  
เพ่ือลดความรุนแรงของอบุติัเหตุจากยานพาหนะและลดความ
สูญเสียร้านเซเว่นอเีลฟเว่น โดยสมอบกมีหลักการท�างาน 
ไม่ให้รถยนต์หรือยานพาหนะเคล่ือนที ่ด้วยการ ชน-พับ-ล็อก 
นอกจากน้ี ส�าหรับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ในจุดเส่ียง 
แต่ไม่สามารถติดตั้งสมอบกได้ บริษัทได้ด�าเนินการท�า 
คานคอนกรีต สูง 45 cm. และเพ่ิมการท�าคาน 40 cm.  
ด้านข้างร้านที่เป็นผนังทึบด้วย

 5  โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการจัดการความเครียด
บริษัทสนับสนุนการท�างานภายใต้การยศาสตร์ที่เหมาะสมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 
มีความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลต่องานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด�าเนินโครงการยืดเหยียดลดโรค  
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ให้พนักงานสามารถดูแลและป้องกันตัวเอง โดยเชิญ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ค�าแนะน�าเร่ืองท่าทางการท�างานทีถ่กูต้อง เพ่ือป้องกนัอาการปวดกล้ามเน้ือ โดยในปี 2563 
ได้มีการจดักจิกรรมยืดเหยียดลดโรคให้กบัพนักงานและและผู้บริหารในพ้ืนทีข่องศนูย์กระจายสินค้า  บริษทั ซพีี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน)  หน่วยงานเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู   หน่วยงานคัดสรร   บรษิทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึงผู้บริหารวัยเกษียณ มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 483 ราย   

จํานวนอุบัติเหตุรถยนตพ�งชนราน
(ครั้ง)

จํานวนอุบัติเหตุรถยนตพ�งชน
สมอบกกอนชนราน (ครั้ง)

ความเสียหายเฉลี่ยตอครั้ง (บาท) จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต
พ�งชนสมอบกกอนชนราน (ราย)

2561 2562 2563

84

114

84

25

17

42

13,514

15,000

12,500

0 0 0

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
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อุณหภูมิโลกที่สูงข้ึนท�ำให้ ซีพี ออลล์ มิอำจนิ่งนอนใจต่อกำรเปล่ียนแปลงของ 

สภำพภูมิอำกำศ เรำรบัผิดชอบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยหัวใจทีเ่อือ้อำทรต่อส่ิงแวดล้อม 

จรงิจงักบักำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เรยีนรูก้ำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธภิำพ  

มุ่งม่ันพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้ำง 

กำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนด้วยสองมือของเรำ

รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน 
หมุนเวียนใช้พลังงาน 



เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย
SDG7  สร�างหลักประกันว�าทุกคนเข�าถึงพลังงาน

สมัยใหม� ในราคาทีส่ามารถซือ้หาได� เชือ่ถือ
ได� และยั่งยืน

 7.2   เพ��มสัดส�วนของพลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช�พลังงานของโลก 

 7.3   เพ��มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช�พลังงานของโลก  

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน

 12.2  บรรลุการจดัการท่ียัง่ยืนและการใช�ทรพัยากร
ทางธรรมชาติอย�างมีประสทิธิภาพ

 12.5  ลดการผลิตของเสียโดยการป�องกัน 
การลด การแปรรปูเพ�อ่นํากลับมาใช�ใหม� 
และการนํามาใช�ซํา้

SDG13  ปฏิบัติการอย�างเร�งด�วนเพ�่อต�อสู�กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดข�้น

 13.1  เสร�มภูมิต�านทานและข�ดความสามารถ
ในการปรับตวัต�ออนัตรายและภยัพ�บติั
ทางธรรมชาติทีเ่ก่ียวข�องกับภมิูอากาศ
ในทุกประเทศ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อหน�วยรายได�

ร�อยละ 10  เทียบกับป�ฐาน 2558

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

เปาหมาย -10 
ณ ป 2563

เปาหมาย 2.19
ณ ป 2563

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ต�อหน�วยรายได�ที่ลดลง (ร�อยละ)

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อหน�วยรายได� 
(ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าต�อล�านบาท)

-3.28

-10.33

-11.33

-11.43

-10.59

2.35

2.18

2.16

2.15

2.17

หมายเหตุ : มีการปรับปรุงค�าแฟกเตอร�การปล�อยก�าซเร�อนกระจกของพลังงานไฟฟ�าที่ซื้อมาจากภายนอก 
 โดยอ�างอิงข�อมูล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ความเข�มข�นการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก ต�อหน�วยรายได�

2.17 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอลานบาท

ปร�มาณการใช�พลังงานหมุนเว�ยน 

104,167 กิกะจ�ล

เทียบเป�นรอยละ 1.11 
จากการใช�พลังงานทั้งหมด

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกที่ลดได� 

12,269 
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
จากการใช�พลังงานทดแทน 

ลดการใช�พลังงาน 

42,871 
เมกะวัตตชั่วโมง

ลดปร�มาณการใช�พลาสติกแบบครัง้เดยีวทิ�ง 

10,869  ตัน

รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน
หมุนเวียนใช้พลังงาน

196 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความท้าทาย

งานวิจยัหลากหลายบ่งช้ีว่าภายในระยะเวลาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลงเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากธรุกจิต่าง ๆ  มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและการ
ด�าเนินงานทีล่ดลง อกีทัง้ส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International 
Energy Agency : IEA) รายงานว่ามีการลดใช้พลังงานทัว่โลกถงึร้อยละ 6  
หรือเทยีบเท่ากบัการงดใช้พลังงานของประเทศอนิเดียทัง้ประเทศ โดยถอื
เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คร้ังใหญ่ของโลก อย่างไร
ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ดังกล่าว ยังถือว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต
และด้านพลังงานจึงจะนับเป็นการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแท้จริง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส�าคัญของ
สภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหน่ึง 
ในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทัเล็งเห็นถึงความส�าคญั 
ของการปรับตัว การเพ่ิมสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และ
การสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อปุทาน ทัง้การออกแบบบรรจภัุณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การรณรงค์ส่งเสริมเพ่ือลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้คร้ังเดียวทิง้ การริเร่ิมน�าแนวทางการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ 
เป็นต้น ซึง่ยังคงต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินอย่างต่อเน่ือง
และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษทัด�าเนินงานด้านการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน
คณะอนุกรรมการพัฒนาความย่ังยืนในการก�ากับดูแลและขับเคล่ือน
คณะท�างานเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น คณะท�างานเซเว่น โก กรีน 
คณะท�างานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 
คณะท�างานติดต้ังพลังงานแสงอาทติย์ชนิดติดต้ังบนหลังคา คณะท�างาน
ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือชุมชนย่ังยืน เป็นต้น เพ่ือขับเคล่ือนการด�าเนินการ 
ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและตรงตามกลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” ส่งผลให้
เกดิการด�าเนินการเชิงประจกัษ์ในการด�าเนินธรุกจิด้วยความรับผิดชอบ
อย่างต่อเน่ือง อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน  
การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ตลอดจนขยายผลความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน 

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องลดการใช
บรรจ�ภัณฑพลาสติก (Packaging 
Plastic) และพลาสติกแบบ
ใชครัง้เดยีวทิ�ง (Single-use Plastic)

นํารองโครงการใชรถไฟฟา (EV) 
ในกระบวนการขนสงสินคา

โครงการตอเนื่อง เขารวมเปดเผย
ขอมูล CDP หมวดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

โครงการตอเนื่องการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย ชนิดติดตั้ง
บนหลังคา (Solar PV Rooftop)  

สรางการมีสวนรวมกับคูคาและลกูคา
ในการลดผลกระทบดานสิ�งแวดลอม
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บริษัทมีกรอบการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย

01
การแสดงเจตจํานง

02
การประเมินความเสี่ยง

และโอกาส

03
การกําหนดนโยบาย

เปาหมาย และกลยุทธ

04
การดําเนินการ

05
การประเมิน

และติดตามวัดผล

06
สื่อสาร

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการลดผลกระทบ
ทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ข�อบังคบั และสอดคล�อง
เป�าหมายสากล SDGs

โดยผนวกเข�าเป�น
ส�วนหนึ่งในการประเมิน
ความเสีย่งท่ัวท้ังองค�กร
ทั้งในระดับ Top-down
และ Bottom-up
Management โดยใช�
กรอบการประเมิน
TCFD

ในการลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก
และมีมาตรการบรรเทา
ห�วงโชคุณค�า
ของการดําเนินธุรกิจ

ผ�านโครงการต�าง ๆ
ภายใต�กลยุทธ�
"เซเว�น โก กร�น
(7 Go Green)"
ทั้ง 4 ด�าน

ติดตามความคืบหน�า
เทียบเป�าหมาย รวมถึง
ว�เคราะห�แนวทาง
ปรับปรุงผลดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน
ทุกไตรมาส

ถึงกลยุทธ�
การดําเนินการ
ความร�วมมือกับ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
และความคืบหน�า

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การด�าเนินด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์มีความเข้มข้นมากข้ึน 
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูค้าท่ีต้องปรบัตวัตามสถานการณ์ดังกล่าว ปรมิาณการใช้บรรจภัุณฑ์ท่ีเพิม่ข้ึนตาม
ปรมิาณความต้องการของลกูค้า จงึเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ปรมิาณขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เพิม่ข้ึน
อย่างรวดเร็ว บริษัทตระหนักถงึผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยมุ่งบรหิารจดัการขยะ ตรวจตดิตามและจดัการอย่างมีประสทิธิภาพเพือ่ลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

เป้าหมายความย่ังยืน สู่ปี 2573 การปรับตัวการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience)
นับเป็นความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการร่วมรับมือภาวะการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึง่เป็นประเด็นทีต้่องอาศยัความร่วมมือของคนทัง้โลก 
บริษัทได้ศึกษาและน�าข้อมูลจากหน่วยงานช้ันน�าของโลกมาใช้เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการต้ังเป้าหมายความย่ังยืน ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมความท้าทายในการ
ด�าเนินงานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ในการส่งมอบความสุขและ
โอกาสให้กับสังคม บริษทัจงึต้ังเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการด�าเนนิการของบรษิัทสทุธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายใน
ปี 2573 และมีความต้ังใจในการร่วมควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
โลกไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส สอดคล้องกบัเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับสภาพภูมอิากาศ (Science-based Targets : SBT) โดยถือเป็น
ความท้าทายการรักษาสมดุลในการเติบโตทางธุรกิจ และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทสนับสนุนการด�าเนินงานตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ 
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ซึง่ต้องอาศยั
ความร่วมมอืของทุกภาคส่วนทั่วโลก ขยายผลการด�าเนนิการให้เข้มข้น
ยิ่งขึ้นในการบรรลุเป้าหมายนี้

เป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
ป� 2564-2573 ข�อที่ 11
Climate Resilience 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ

เปน 0 ในป 2573
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สรุปผลการดําเนินงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)  จําแนกตามขอบเขต

2561

2562

2563

3,253
3,724
819กาซมีเทนจากระบบ

บําบัดนํ้าเสีย

2561

2562

2563

N/A
597
520การเผาไหม

เชื้อเพลิงชีวภาพ

2561

2562

2563

8,730
8,021
8,303นํ้ามันดีเซล

2561

2562

2563

1,060
999
950

นํ้ามันเบนซิน

2561

2562

2563

6.60
0.19
0.04

กาซธรรมชาติ

2561

2562

2563

1,124,789
1,126,421
1,177,485

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจากภายนอก

2561

2562

2563

N/A
471
487การเผาไหม

เชื้อเพลิงชีวภาพ

2561

2562

2563

6,723
6,534
6,622นํ้ามันดีเซล

2561

2562

2563

77
66
65

นํ้ามันเบนซิน

2561

2562

2563

6.60
0.19
0.04

กาซธรรมชาติ

2561

2562

2563

845,852
925,501
924,504

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจากภายนอก

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

11,991
13,341
10,592

2561

2562

2563

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน 
(Scope 2)

1,124,789
1,126,421
1,177,485

2561

2562

2563

6,807
7,071
7,174

2561

2562

2563

845,852
925,501
924,504

2561

2562

2563

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)  จําแนกตามแหล�งกําเนิด

กลุ�ม ซีพ� ออลล�

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน 
(Scope 2)

เฉพาะ ซีพ� ออลล�

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�
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สัดส�วนการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า) จําแนกตามขอบเขต

ปร�มาณการชดเชยการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)

สัดส�วนการใช�พลังงาน (กิกะจ�ล)

ปร�มาณการใช�พลังงาน (กิกะจ�ล) จําแนกตามแหล�งพลังงาน 

0.89
(10,593)

99.11
(1,177,485)

0.77
(7,175)

99.23
(931,679)

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน 
(Scope 2)

หมายเหตุ : การใช�พลังงานทดแทนหร�อพลังงานหมุนเว�ยน ประกอบด�วย การใช�พลังงานไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� การใช�พลังงานความร�อนจากพลังงานแสงอาทิตย� และการใช�พลังงานความร�อนใต�พ�ภพ 

การลดใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง

2561

2562

2563 85,212.55

4,945.97

33,332.36

การใชพลังงานทดแทนหร�อพลังงานหมุนเว�ยน

2561

2562

2563

744

        2,491

       12,269

92.95
(8,699,470)

พลังงานหมุนเว�ยน พลังงานที่ซื้อจากภายนอก พลังงานที่ใชแลวหมดไป

1.11
(104,167)

5.94
(556,226)

98.31
(6,862,300)

1.38
(96,538)

0.31
(21,613)

2562

2563

0
0

นํ้ามันเตา

2562

2563

122,440
122,788นํ้ามันดีเซล

2562

2563

15,363
14,636นํ้ามันเบนซิน

2562

2563
348,141
355,268

กาซปโตเลียม
เหลว

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจาก
ภายนอก

2562

2563

8,578,506
8,699,470

2562

2563

26,598
104,167

พลังงาน
หมุนเว�ยน

กาซธรรมชาติ
2562

2563

58,217
63,533

2562

2563

0
0นํ้ามันเตา

2562

2563

94,275
95,527นํ้ามันดีเซล

2562

2563

1,022
1,010นํ้ามันเบนซิน

2562

2563

0
0

กาซปโตเลียม
เหลว

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจาก
ภายนอก

2562

2563
6,703,830
6,862,300

2562

2563

1,440
21,613

พลังงาน
หมุนเว�ยน

กาซธรรมชาติ
2562

2563

0.003
0.82
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2560

2561

2562

2563

N/A
N/A
N/A
ร�อยละ 7.37 (1,807.81)

2560

2561

2562

2563

ร�อยละ 87.52 (19,481.18)

ร�อยละ 88.13 (21,814.83)

ร�อยละ 86.04 (25,920.66)

ร�อยละ91.77 (22,496.80)

2560

2561

2562

2563

N/A
N/A
ร�อยละ 0.00012 (0.035)

ร�อยละ 0.00012 (0.030)

2560

2561

2562

2563

N/A
N/A
ร�อยละ 0.0045 (1.38)

ร�อยละ 12.41 (3,042.17)

หมายเหตุ :   ครอบคลุมบรรจ�ภัณฑ�  1. ที่ใช�ในการขาย  (ทั้ง Primary  และ Secondary packaging) 2. ที่ใช�ในการดําเนินการของบร�ษัท

ปร�มาณการใช�พลังงานหมุนเว�ยน 

การจัดการบรรจ�ภัณฑ�พลาสติก

พลังงานหมุนเว�ยน (กิกะจ�ล) สัดสวนการใชพลังงานหมุนเว�ยนตอพลังงานทั้งหมด (รอยละ) 

2560 2561 2562 2563

2,983 1,675
0.04

0.19 0.29

1.11
104,167

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

26,598

2560 2561 2562 2563

163 638 0.010 0.02

0.31
21,613

1,440

ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกทั้งหมด (ตัน)

การจัดการบรรจ�ภัณฑพลาสติก (ตัน) จําแนกตามประเภท

ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกเฉลี่ย (ตันตอสาขา)

2561 2562 2563

24,753.02

2560

22,259.12

30,126.39

24,514.93

2561 2562 2563

2.25

2560

2.17
2.57

1.97

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่สามารถ

นํากลับมาใชซํ้า 
(Reusable)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
ที่สามารถ

นํากลับมาใชใหม 
(Recyclable)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่สามารถ

ยอยสลายได 
(Compostable)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่ผลิต

มาจากวัสดุร�ไซเคิล
(Recycled Content)

หมายเหตุ : N/A  หมายถึง ไม�มีข�อมูลหร�อไม�สามารถเก็บข�อมูลได�

สัดสวนการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก (ตัน) จําแนกตามประเภท  

66.87 
(16,393.40)

6.68 
(1,638.14)

0.66
(162.99)

22.63
(5,548.95)0.96 

(234.96)

0 
(0)

2.19 
(536.49)

PP PSPET OtherHDPE PVC LDPE

ป� 2563
(ตัน)
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การจัดการบรรจ�ภัณฑ�ที่ไม�ใช�พลาสติก 

ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑที่ไมใชพลาสติก (ตัน) แยกตามประเภท 

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ (ตัน) ที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Recyclable) และหร�อ ไดรับการรับรอง (Certified Material)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ (รอยละ) ที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Recyclable) และหร�อ ไดรับการรับรอง (Certified Material)

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางอ�อมอื่น ๆ (Scope 3) (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า) จําแนกตามหมวดหมู�

CO2 CH4 N2O HFC5 PFCs SF6

การซื้อสินคา
และบร�การ

รอยละ
9.75

137,739

การขนสงและ
กระจายสินคา

(ตนนํ้า)

รอยละ
9.99

141,122

การเดินทาง
เพ�่อธุรกิจ

รอยละ
0.06
793

การจัดการของเสีย
ที่เกิดจาก

การดําเนินธุรกิจ

รอยละ
4.81
68,003

การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ
ที่จําหนาย

รอยละ
0.72
10,226

การใชงาน
ผลิตภัณฑ

ที่จัดจําหนาย

รอยละ
74.46

1,052,100

การเดินทาง
ไป - กลับ

ของบุคลากร

รอยละ
0.21
2,934

15.24

17.42

526.15

2562 2563

ได�รับการรับรอง  881.61นํากลับมาใช�ใหม�  539.33

นํากลับมาใช�ใหม�  0.19

นํากลับมาใช�ใหม�  146.94

0.32

100

100

2562 2563

ได�รับการรับรอง  22.38นํากลับมาใช�ใหม�  13.69

นํากลับมาใช�ใหม�  100

นํากลับมาใช�ใหม�  100

ไม หร�อ กระดาษ

ไม หร�อ กระดาษ

2563 3,938.93

2562 4,761.91

โลหะ

โลหะ

2563 0.19

2562 17.42

แกว

แกว

ไม หร�อ กระดาษ

โลหะ

แกว

2563 146.94

2562 526.15
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การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษทัมุ่งด�าเนินงานด้านการประเมินความเส่ียง และโอกาสด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการระบปัุจจยัความเส่ียง 
จากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การประเมินของคณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล  
และตามกรอบการรายงานของคณะท�างานเปิดเผยข้อมูลการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures : TCFD) จากเจตจ�านงการประเมินความเส่ียงตามนโยบายที่บริษัทประกาศไปในปี 2563 ซึ่งมีการ
พิจารณาปัจจัยที่หลากหลายและมีผลประเมินเบื้องต้น ดังนี้

โอกาสและความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท

กฎหมายปัจจุบัน 
(Current Regulation)

โอกาสในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
(Roadmap) ด้านการจัดการขยะพลาสติก 
เริ่มตั้งแต่ปี 2561– 2573 เพื่อขับเคลื่อน
การลดมลพิษที่เกิดจากพลาสติก ตลอดจน
มุ่งลดการใช้ถุงพลาสติก พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)

• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
บรรจุภัณฑ์

• ชื่อเสียงด้านการจัดการขยะพลาสติก 
และบริการที่ส่งเสริมการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กฎหมายเกิดใหม่ 
(Emerging  
Regulation)

โอกาสในการด�าเนินงานด้านการค้าขาย 
แลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก และร่าง พ.ร.บ. 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ก�าหนดการจัดท�า เปิดเผย มาตรการด้าน
ก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน 
การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก 
ยังไม่ได้ถกูประกาศใช้เป็นกฎหมายในประเทศ

• โครงสร้างราคาและต้นทุน 
ในการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน

• ชื่อเสียงด้านบริการที่ส่งเสริม 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เทคโนโลยี 
(Technology)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อการปรับตัว
ขององค์กร ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จ�าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ

• ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงเทคโนโลยี ตลอดจน 
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และสินค้า 
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ข้อบังคับ 
(Legal)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
หรือข้อบังคับที่เกิดขึ้นใหม่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ โอกาสในการใช ้
ข้อบังคับในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก 
ที่ผนวกเข้าไปในจริยธรรมธุรกิจส�าหรับคู่ค้า

• ค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ  
และการจัดหาวัสดุทดแทน  
ในการปรับทิศทางการด�าเนินงาน
จัดการพลาสติก
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โอกาสและความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท

การตลาด 
(Market)

ความเสี่ยงเรื่องของสัดส่วนการเติบโต 
ของการบริโภคที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อาจส่งผล
ให้โอกาสในการขยายตลาดสูญเสียไป  
ถ้าบริษัทยังไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
ตามความคาดหวังของผู้บริโภคได้

• ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

• ชื่อเสียงด้านบริการที่ส่งเสริม 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ชื่อเสียง 
(Reputation)

ความเสี่ยงที่เกิดจากความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลิตภัณฑ์ บริการ 
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผล 
ต่อชื่อเสียงและมูลค่าของแบรนด์

• ความไม่ชัดเจนของการสร้าง 
การมีส่วนร่วมตามนโยบายด้าน 
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลต่อ 
ชื่อเสียงด้านลบ

ความเสี่ยง 
ทางกายภาพ 
แบบเฉียบพลัน 
(Acute Physical)

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ 
แบบเฉียบพลันจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เช่น น�้าท่วม ข้อจ�ากัด 
ของการขนส่ง กระบวนการผลิตหยุดชะงัก  
และความล�าบากของพนักงานในเรื่อง 
การเดินทาง เป็นต้น

• รายได้ที่ลดลงที่เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ส่งผลให้จ�านวนผู้บริโภคลดน้อยลง

• อตัราการขาดงานของพนักงานทีเ่พ่ิมข้ึน 
ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพ 
ทางกายภาพ และปัญหาสุขภาพจิต 
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง 
ทางกายภาพ 
แบบเรื้อรัง  
(Chronic Physical)

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ 
แบบเร้ือรังจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อุณหภูมิที่สูงขึ้น 
จ�านวนวันที่อากาศร้อนมากเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
พร้อมกันนี้ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง อาจส่งผลต่อการ
ย้ายถิ่นฐาน การระบาดของแมลง และเกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อผลิตผลทางการเกษตร
ที่อาจจะส่งมอบไม่เต็มศักยภาพ

• การผลิตและคุณภาพของสินค้า

• ผลผลิตทางการเกษตรและวัตถุดิบ
ของผลิตภัณฑ์

• ค่าใช้จ่ายและผลการด�าเนินงาน 
ด้านการจัดการพลังงาน
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พร้อมกันน้ี ในปี 2563 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคธุรกิจ  
จงึได้จดัให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ Risk Champions ซึง่เป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานผ่านกรณีศกึษาด้านการจดัการ
ความเส่ียง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประเมินความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัท โดยกิจกรรมประเมิน
ความเส่ียง มีประเด็นทีมี่ความส�าคญัทีใ่ห้ Risk Champions ประเมินโอกาสในการเกดิ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
อาท ิประเด็นน�า้ท่วมเฉยีบพลันทีส่่งผลต่อการปฏิบติังานของบริษทั การจดัหาวัตถดิุบส�าคญั ประเด็นกฎหมายและมาตรการ
ควบคมุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ ประเด็นกฎหมายและมาตรการลดการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวของภาครัฐ  
ประเด็นภาพลักษณ์ในแง่ลบของบริษัทจากการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมา
นิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก

ลดการใช�พลังงาน

บรรจ�ภัณฑ�เพ�่อสิ�งแวดล�อม

การบร�หารการจัดการอยาง
เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 
(Green Store)

การดําเนินงานดานการ
ขนสงและกระจายสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 
(Green Logistic)

การจัดการบรรจ�ภัณฑ
เพ�่อสิ�งแวดลอม  
(Green Packaging)

การปลูกจิตสํานึก
เพ�่อสิ�งแวดลอม 
(Green Living)

01

02

03

04

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)
จากความมุ่งม่ันของบริษทัทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดการใช้
พลังงาน จึงด�าเนินงานผ่านกลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน  
(7 Go Green) โครงการทีมุ่่งสร้างความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม
ให้กบัชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน  
และการลด ละ เลิกใช้ถงุพลาสติก ภายในเซเว่นอเีลฟเว่น 
ทกุสาขาทัว่ประเทศ ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนักรู้คณุค่า
ของส่ิงแวดล้อม สนับสนุนให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
และเพ่ิมการรับรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือพัฒนา 
การด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ผ่านการร่วมมือจากชุมชนและสังคม พร้อมกันนี้ บริษัท
ด�าเนินการส่ือสารผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง เพ่ือแสดงถึงความ
โปร่งใสของการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัท 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ภายใต้โครงการเปิดเผย
ข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ CDP 
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โครงการพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
ใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนได 19,503  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป� 

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  9,459 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได  72  ล�านบาทต�อป�

เพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานได  42,871  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป�

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  20,792  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได 158 ล�านบาทต�อป�

โครงการเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency)  

Scope 1 
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

 1,758 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังงานได 

 1.85 ล�านบาทต�อป�

Scope 2
• ลดการใชพลังงานทั้งหมด  

 224,547 กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

 30,251 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังไฟฟา

 230 ล�านบาทต�อป�

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินการบนพ้ืนฐานของความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการที่หลากหลาย  โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

1. การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store) 
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โครงการปรับปรุงระบบสารทําความเย็น
(Refrigerant Improvement)

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 1,758 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได 1.85 ล�านบาทต�อป�
 

โครงการใบเสร็จรับเง�น / ใบกํากับภาษีเต็มรูป แบบอิเล็กทรอนิกส

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
ลดใบเสร็จรับเง�น ใบกํากับภาษีอยางยอ 
ไปไดทั้งสิ�น  

4,471,018 รายการ 

ใบกํากับภาษีเต็มรูป   

53,314  รายการ  

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 

30.46 ตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

หร�อเทียบเทาการปลูกไมสักอายุ 15 ป 

จํานวน 85 ตน

บร�ษัทไดเปดชองการรับใบเสร็จรับเง�น 

ใบกํากับภาษีอยางยอ และใบกํากับ

ภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ผานแอปพลเิคชนั 7-Eleven ถอืเปนการ

ร�เร�่มการดําเนินงานเพ�่อการพัฒนา

อยางตอเน่ืองของบร�ษัท รองรบัว�ถชีวี�ต

ดจิทัิลและอาํนวยความสะดวกใหแกลกูคา 

นับตั้งแตการเร�่มดําเนินการโครงการ

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
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บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินการบนพ้ืนฐานของความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
การด�าเนินการต้ังแต่กระบวนการกระจายและขนส่งสินค้าที่ส่งเสริมการลดการใช้เช้ือเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
โครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

2. การด�าเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

โครงการยานยนต ไฟฟา (Electric Vehicle)
• ติดตั้งสถานีอัดประจ�ไฟฟาสําหรับยานยนต จํานวน

 24 สถานี
• นํารองโครงการใชรถไฟฟาในกระบวนการขนสงสินคา
• โครงการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนสงสินคา

  - ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 36  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

  - ลดคาใชจายดานพลังงาน  0.16  ล�านบาทต�อป�

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

โครงการพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
ใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนได 5,794  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป� 

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  2,810  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได  21.44  ล�านบาทต�อป�

เพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานได  3,106  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป�

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  1,506  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได 11.49  ล�านบาทต�อป�

โครงการเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency)  

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จําหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จําหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

Scope 1 
• ลดการใชพลังงานไดทั้งหมด

 490 กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

 36 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังงาน

 0.16 ล�านบาทต�อป�

Scope 2
• ลดการใชพลังงานทั้งหมด  

 32,041 กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

 4,317 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังไฟฟา

 32.93  ล�านบาทต�อป�
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มาตรการ 1

ลดและทดแทนการใชพลาสติก 
ณ แหลงกําเนิด โดยการพัฒนาบรรจ�ภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

มาตรการ 2

ลดและเลิกการใชพลาสติก ณ ขั้นตอน
การบร�โภค โดยการสรางการมีสวนรวมกับ
ผูบร�โภค ขับเคลื่อนการลด เลิก การใช
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง (Single-use 
Plastic)

มาตรการ 3

คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน 
หลังการบร�โภค โดยการสงเสร�มและสราง
การมีสวนรวมกับผูบร�โภคคัดแยกขยะ
รวมถึงสนับสนุนการนําขยะบรรจ�ภัณฑ 
กลับมาใชใหเปนประโยชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy)

3. การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

บริษัทด�าเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ โดนมีจุดมุ่งหวังในการลดปริมาณขยะที่ส่งเข้ากระบวนการ
ฝังกลบให้น้อยที่สุด ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก” ที่ส่งเสริมแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกจากภาครัฐที่มุ่งน�า 
ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 บริษทัจงึได้ก�าหนดนโยบายบรรจภัุณฑ์ทีย่ั่งยืน และมีเป้าหมายหลัก 
เพ่ือป้องกนัผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม และค�านึงถงึการพัฒนาอย่างย่ังยืนบนแนวคดิหลักเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ค�านึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่บริษัทสามารถควบคุมได้โดยตรง ซึ่งค�านึงถึงประเด็นด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
ด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ
สามารถด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม และเกิดมูลค่าสูงสุด รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ 
(Sustainably - managed renewable resources) ทั้งน้ีบริษัทมีเป้าหมายหลักด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างย่ังยืน คือ  
ร้อยละ 100 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่น�ามาใช้บรรจุสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) จะต้องสามารถ 
น�ากลับมาใช้ซ�้า (Reusable) หรือน�ามาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ภายในปี 2568 
โดยด�าเนินการภายใต้ 3 มาตรการหลัก 4 แนวทาง ดังนี้
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โครงการดานการจัดการบรรจ�ภัณฑที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม 

• โครงการกระดาษที่ไดรับการรับรองจากปาปลูก 
  ทดแทน FSC, PEFC   
 (กลองแซนดวิชอบรอน  กระดาษหุมหลอด)    
 ปริมาณการใชกระดาษที่ไดรับการรับรอง 882  ตัน
• โครงการใชพลาสติกและวัสดุที่สามารถยอยสลายได 
  ตามธรรมชาติ (แกวกระดาษเคลือบ PBS 
 หลอด PLA) ปริมาณการใชพลาสติก
 ที่สามารถยอยสลายได 766 ตัน

• โครงการลดการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง  
 (ถุงพลาสติก หลอด ชอน สอม แกว)
   ลดใชพลาสติกได 10,869 ตัน
• โครงการลดการใชพลาสติกจากการพัฒนา
 บรรจุภัณฑ (ถวยขาวสวย ยกเลิกสติ๊กเกอร
 ถวยขาวสวย ลดความหนาของถุงกลวยหอมทอง)
   ลดใชพลาสติกได  420 ตัน
• โครงการลด หรือยกเลิกการใชวัสดุ PVC 
 ของสินคาที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท
 รอยละ 100

• โครงการความรวมมือและพัฒนาบรรจุภัณฑ
 รวมกับคูคา 13 โครงการ
• โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของคูคาที่สําคัญ
 ลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 suppliers) ในหวงโซ
 อุปทาน กลุมอาหาร เครื่องดื่ม และกลุม Non-food 
 บงชี้สัญลักษณรีไซเคิล บนบรรจุภัณฑสําหรับสินคา 
 National Brand  และหลีกเลี่ยงการใช PVC 
 รอยละ 85

Replace

Reinvent

• โครงการใชซํ้า ถ.ถุงทนทาน    
   ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า  1,808  ตัน
• โครงการบรรจุภัณฑจากวัสดุรีไซเคิล   
   (ถุงขยะที่ใชในสํานักงาน พาเลทในศูนยกระจายสินคา 
   ลัง Break case  ลังนมที่ใชบรรจุสินคาสําหรับขนสง)
   ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า  1,663  ตัน
• โครงการ “หมุนวน เพื่อ เศรษฐกิจหมุนเวียน” 
   ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า  44 ตัน
• โครงการบงชี้สัญลักษณรีไซเคิล 
   รอยละ 99.25 บนบรรจุภัณฑของสินคา
   ภายใตการควบคุมของบริษัท 

Recycle & 
Circular Economy

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
Scope 3

3,515 ตัน 
ปร�มาณการนําพลาสติกหมุนเว�ยน
กลับมาใชซํ้า 

11,289 ตัน 
ลดปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก

85,212
ตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  
(จากการลดใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ�ง) 

1,648 ตัน 
ใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

นําบรรจ�ภัณฑ�ที่ใช�แล�วหมุนเว�ยนกลับมาใช�ซํ้า
ใช�วัสดุที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

สร�างการมีส�วนร�วมกับคู�ค�าพัฒนา
นวัตกรรมบรรจ�ภัณฑ�

Reduce
ลดปร�มาณการใช�ที่เกินความจําเป�น
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ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดปร�มาณการใชถุงพลาสติก 

1,935 ลานใบ 

ลดปร�มาณการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง 

1,029 ลานชิ�น

ลดปร�มาณการใชถุงพลาสติก 
และพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง  

10,869 ตัน 

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

85,212 
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

บริษัทด�าเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถงุ
พลาสติก” โครงการปลูกจิตส�านึกด้านส่ิงแวดล้อมในการ 
ลดใช้ถงุพลาสติกทีด่�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองผ่านความร่วมมือ
กบัลูกค้าและคูค้่า เพ่ือตอบรับนโยบายของภาครัฐในการสร้าง
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนงดใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการไม่รับ
ถุงพลาสติก ซึ่งการด�าเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ 
ถุงพลาสติกจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การปลูกจิตส�านึกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Living)

พร้อมกันน้ี ในปี 2563 บริษัทสานต่อ “โครงการลดและ
ทดแทน” เพ่ือส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกแบบคร้ังเดียวทิง้ 
(Single-use Plastic) ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว  
ซึง่เป็นขยะทีพ่บในทะเลมากทีสุ่ดเป็นอนัดับ 2 (ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) ในปี 2563 บริษทัมีเป้าหมาย
ในการลดพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิง้ 1,000 ล้านช้ิน โดยด�าเนินการ
รณรงค์และส่งเสริมผ่านหลากหลายโครงการต่าง ๆ อาทิ 
โครงการน�าแก้วมา...ราคาพิเศษ โครงการงดให้ ช้อน ส้อม 
ต้องขอร้อง โครงการ ALL Café No Cup ทั่วประเทศ รวมทั้ง
โครงการทดแทนการใช้พลาสติกด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

คู�ค�าคู�ค�า การผลติ กระจายสนิคา จาํหนายสนิคา / บร�การ ลูกค�า

ภายนอกองค์กร จงึจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยผลการด�าเนินโครงการสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้กว่า 
238 ล้านบาท สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ 
391 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อ 
สู ้ภัยโควิด-19 ในโครงการ #คนไทยไม่ทิ้งกัน ให้กับ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน กลุ่มเปราะบาง วัด มูลนิธิ จ�านวน  
408 แห่ง โดยในปี 2563 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกสะสม
ได้ทั้งสิ้น 2,935 ล้านใบ 

โครงการรวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก สานต่อสู่ โครงการลดและทดแทน
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โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า (Low Carbon City)
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย (UNDP Thailand) ด�าเนินงานรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผ่านระบบการจัดการอย่างย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง และขยายโครงการครอบคลุม 5 จังหวัด เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้านส่ิงแวดล้อม 
ให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนปัญหาขยะพลาสติก พร้อมทั้งมุ่งด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
บริษทัส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยด�าเนินการประเมินการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ของผลิตภัณฑ์ และด�าเนินการขอรับการข้ึนทะเบยีนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ผลิตภัณฑ์จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) : TGO) โดยในป ี2563 บรษิัทด�าเนนิการขึน้ทะเบียนรบัรองฉลาก
สินค้าคาร์บอน (Carbon Footprint Product Label) จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ และด�าเนินการข้ึนทะเขียนฉลากลดการปล่อยคาร์บอน  
(Carbon Footprint Reduction Label) จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์

โครงการร่วมยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทจัดประชุมร่วมกับคู่ค้างานบริการ จ�านวน 7 บริษัท ในการร่วมยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคู่ค้าด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยภายในโรงงาน พร้อมทั้งเย่ียมชมการด�าเนินการด้าน
อุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าผ่านการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ การด�าเนินงานอย่างย่ังยืน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง พร้อมเน้นการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดปริมาณของเสีย รวมถึงป้องกันปัญหามลพิษที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

คู�ค�าคูคา การผลติ กระจายสินค�า จาํหนายสนิคา / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�าคู�ค�า การผลติ กระจายสนิคา จาํหนายสนิคา / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�าคูคา การผลิต กระจายสนิคา จาํหนายสนิคา / บร�การ ลกูคา
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ซีพี ออลล์ มุ่งด�ำเนินธุรกิจ ด้วยหัวใจและเจตนำรมณ์สีเขียว เรำร่วม

สร้ำงสรรค์กิจกรรมที่จะเปล่ียนระบบนิเวศรอบตัวให้ดีย่ิงข้ึน ไม่ว่ำจะเป็น

ขยะหรอืของเสียต้องถกูจดักำรหมุนเวียนใช้ใหม่หรอืก�ำจดัด้วยวิธทีีถ่กูต้อง 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในผืนป่ำและมหำสมุทร ต้องปกป้องรักษำไว้

ให้เกิดสมดุลอย่ำงยั่งยืนเพื่อส่งมอบถึงเจเนอเรชั่นรุ่นต่อไป

ปกป้องระบบนิเวศ 
ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว



วัตถุดิบหลักผ�านการประเมินการจัดหาจากแหล�งที่รับผิดชอบ
(ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน

 12.3   ลดขยะเศษอาหารในการค�าปลีกและ
ผู�บร�โภค และลดการสูญเสียอาหาร
จากกระบวนการผลิตและห�วงโซ�อุปทาน

 12.5   ลดการผลิตของเสียโดยการป�องกัน 
การลด การแปรรูปเพ�่อนํากลับมาใช�ใหม� 
และการนํามาใช�ซํ้า

SDG14  อนุรกัษ�และใช�ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอย�างยั่งยืนเพ�่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

 14.1  ป�องกนัและลดมลพ�ษทางทะเลทกุประเภท 
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ�นดนิ

SDG15  ปกป�อง ฟ��นฟ� และสนับสนุนการใช�ระบบ
นิเวศบนบกอย�างยั่งยืน จัดการป�าไม�
อย�างย่ังยืน ต�อสู�การกลายสภาพเป�นทะเล
ทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟ��นสภาพกลับมาใหม� และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 15.1  สร�างหลักประกันว�าจะมีการอนุรกัษ� 
การฟ��นฟ� และการใช�ระบบนิเวศบนบก
และในน้ําจ�ด ในแผ�นดนิ รวมท้ังบร�การทาง
ระบบนิเวศอย�างย่ังยืน เฉพาะอย�างยิ�ง ป�าไม� 
พ�น้ท่ีชุ�มน้ํา ภูเขาและเขตแห�งแล�ง 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวัตถุดิบหลักผ�านการประเมินการจัดหาจากแหล�งผลิตที่ไม�บุกรุก
ทําลายป�าไม�และทรัพยากรทางทะเล

ร�อยละ 100

2561

2562

2563

52

100

100

นําขยะอาหารไปใช�ประโยชน�  

20  ตัน
*จากโครงการ Food Waste 
Management นําร�องพ�้นที่เกาะสมุย

ปล�อยลูกปูม�า 

200,000 ตัว

ปลูกต�นไม�สะสม 

15,706 ตน

เปาหมาย
ณ ป 2563
รอยละ 100 

ปกป้องระบบนิเวศ
ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว
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ความเสี่ยงและโอกาส

ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นหัวใจของการรักษา และคงไว้ซึ่ง 
ระบบนิเวศทีไ่ม่เพียงแต่จะมีความส�าคญัต่อส่ิงแวดล้อมและการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์ หากแต่ยังเป็นบ่อเกดิและแหล่งทรัพยากรของระบบเศรษฐกจิ 
และอตุสาหกรรม นับเป็นความท้าทายในการด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิ 
และรักษาสมดุลของธรรมชาติผ่านการลดผลกระทบ และร่วมฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศจากกจิกรรมทางธรุกจิ อาท ิ การน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็น
วัตถดิุบ กจิกรรมการขายและการขนส่งสินค้า ของเสียจากสินค้าส่วนเกนิ 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบถงึความเส่ียงด้านความม่ันคงทางอาหาร
ของกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนความย่ังยืนของการท�าธรุกจิอกีด้วย ด้วยเหตุน้ี 
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) จงึมี 
ความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
ให้ความส�าคญักับการปกป้อง ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ ตลอดจนระมัดระวังการด�าเนินกจิการเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อ
ธรรมชาติให้เกดิน้อยทีสุ่ด และสามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติทีท่รง
คณุค่าให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างย่ังยืน 

แนวทางการด�าเนินงาน 

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท 
จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานให้ส่งผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยทีสุ่ด รวมถึงมีส่วนร่วม 
ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ผ่านการ
จดัการของเสีย สนับสนุนการรักษาจ�านวนประชากรวัตถุดิบในธรรมชาติ 
และเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นหลัก

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในปัจจบัุน ท�าให้มนุษย์ต้องหาวธีิป้องกันและรกัษาตนเอง โดยการ
แสวงหาผลประโยชน์จากพรรณพชืและสตัว์ป่า เพือ่ป้องกันตนเองจากเช้ือโรคสายพันธ์ุใหม่ ส่งผลกระทบต่อสิง่มีชวีติหลากหลาย
สายพันธุ์ สอดคล้องกับรายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกท่ีระบุว่า สิ่งมีชีวิตกว่าหน่ึงล้านสายพันธุ์
อาจเสีย่งต่อการสญูพันธ์ุร้ายแรงท่ีสดุในประวตัศิาสตร์เน่ืองจากฝีมือมนุษย์ บรษัิทจงึมุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้การบรหิารจดัการ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการปกป้อง
ระบบนิเวศ และลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ผนวกประเด็นความส�าคัญดังกล่าวเข้าเป็นหน่ึงในเป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน มุ่งสร้างความร่วมมือในการปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่การด�าเนินการ
ของบริษัท

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตนกลาไรถัง ขยายผล 

54 โรงเร�ยนนํารอง   

โครงการ Food Waste Management  
นํารองพ�้นที่เกาะสมุย

โครงการ WE GROW for ALL 
เราปลูกเพ�่อทุกคน

215รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



ผลการดําเนินงานดานการปกปองระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

2561

0.26

2562

0.31
XX

2563

0.23

ปร�มาณของเสีย (ตัน) จําแนกตามประเภทว�ธีการจัดการของเสีย

สัดส�วนปร�มาณของเสีย (ร�อยละ) ปร�มาณของเสียต�อหน�วยรายได� (ตันต�อล�านบาท)   

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

6,103
6,460
6,613

2561
2562
2563

44,766
 46,403
 47,925

2561
2562
2563

การหมัก การฝงกลบ

    82,588
                   119,797
70,054

2561
2562
2563

1,981
1,799
4.33

2561
2562
2563

การนํากลับมาใชใหม การเผาทําลาย

N/A
N/A
61.13

2561
2562
2563

N/A
0.46
1,744

2561
2562
2563

การใชซํ้า การทําเชื้อเพลิงผสม

38

62

การใชซํ้า

0

การนํากลับมาใชใหม

25,479

การหมัก

3.15

การทําเชื้อเพลิงผสม

0.99

การเผาทําลาย

3.92

การฝงกลบ

22,823

สัดสวนปร�มาณของเสียที่นําไปใชประโยชน 
สัดสวนปร�มาณที่นําไปกําจัด

2563

ป 2563

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชวนลูกค้าคัดแยกขยะ

โครงการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 3
เพ่ือสนับสนุนเยาวชน นักเรียน นักศกึษา ให้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความตระหนักถึงปัญหา 
ขยะอาหารทีเ่กดิข้ึนให้กบัเยาวชนและบคุคลทัว่ไป บริษทั ซพีีแรม จ�ากดั จงึร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประกวดคลิปวิดีโอ 
คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste เพ่ือชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท  
และด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีทีมเข้าร่วม
ประกวดกว่า 234 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 102 ผลงาน และระดับ
อุดมศึกษา 117 ผลงาน โดยผู้ชนะในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผลงาน Food 
Waste Break Heart จากทีมไก่ฟ้า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และผู้ชนะในระดับ
อดุมศกึษา ได้แก่ ผลงาน ทิง้ได้ไงหัวใจอยู่ในกล่อง จากทมี RESET PRODUCTION 
มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
ทีมที่เข้าร่วมประกวด (ทีม)    

234
ผลงานที่เข้าร่วมประกวด (ผลงาน)    

• ระดับมัธยมศึกษา 102

• ระดับอุดมศึกษา 117 

ด้วยตระหนักในปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิข้ึนจากการจดัการขยะทีไ่ม่เหมาะสม 
ท�าให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ หรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็น
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่แหล่งน�้าและ
มหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตทางทะเล บริษทัให้ความส�าคญักบัการจดัการ
ขยะผ่านแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรีไซเคิลที่มุ่งเน้นการน�าขยะที่เกิดข้ึนแล้ว 
กลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อลดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ

การจัดการของเสีย เข้าสู่กระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่
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โครงการ Recycle Plastic Road
โครงการรบับร�จาคพลาสตกิเหลอืใช และนํามา
บดยอยผสมกับยางมะตอย (Asphalt) 
เพ�่อปรับสภาพพ�้นที่หนารานเซเวนอีเลฟเวน 
ใหพนักงานและชุมชนไดมีสวนรวมในการ
บร�จาคพลาสติกเหลือใช เชน ถุงพลาสติก 
ขวด สงเสร�มการนําของเสียกลับมาใชใหมได  
1.134 ตัน

โครงการ Food Waste Management  
โครงการบร�หารจัดการขยะอาหาร และบรรจ�ภัณฑพลาสติกจาก
รานคาเซเวนอีเลฟเวน โดยการ รวบรวม คัดแยก แปรรูป สรางผลผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑร�ไซเคิล สงเสร�มการนําของเสียกลับมา 
ใชใหมได  2.7 ตัน

โครงการกล�องว�เศษ Magic Box Recycling for Sharing 
โครงการเปนตวักลางในการรวบรวมกลองนมยูเอชที (UHT) กลองน้ําผลไม 
หร�อกลองเคร�่องดื่ม เพ�่อร�ไซเคิลเปนเฟอรนิเจอรในรานเซเวนอีเลฟเวน 
และชุดโตะเกาอี้ใหกับโรงเร�ยนที่ขาดแคลน สงเสร�มการนําของเสียกลับมา
ใชใหม ได  5.19 ตัน 

โครงการชวนใช� SPEED-D ส�งขยะร�ไซเคิล
บร�การขนสง SPEED-D  ของบร�ษัท ซีพ� ออลล จํากัด (มหาชน) 
อํานวยความสะดวกและเปดโอกาสใหบร�การลูกคาสงขยะพลาสติก
ร�ไซเคิลที่สะอาด ดวยบร�การที่สะดวก ราคาประหยัด และสามารถสงได
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเปนหนึ่งชองทางที่ชวยบร�การลูกคาสงขยะที่ไดรับ
การจัดแยกไปสูปลายทางการจัดการที่ถูกตอง อาทิ โครงการวน (Won) 
โครงการสงพลาสติกกลับบาน และโครงการแปรรูปขยะเปนพลังงาน 
เปนตน ในป 2563 (ก.ค.-ธ.ค.) ใหบร�การขนสงขยะพลาสติกร�ไซเคิล
ไดมากกวา 34.65  ตัน

โครงการ CPRAM Green Life 
# ส�งพลาสติกกลับบ�าน
โครงการสงเสร�มใหพนักงานแยกขยะ
พลาสติก และรวบรวมเพ�่อนําสงร�ไซเคิล 
สงเสร�มการนําของเสียกลับมาใชใหมได  
0.237 ตัน

โครงการ Recycled 
Material Pallet
โครงการเลือกใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ที่ผลิตมาจากวัสดุร�ไซเคิล รวบรวมพลาสติก
ที่เสื่อมสภาพกลับเขาสูกระบวนการร�ไซเคิล 
โดยการหลอมและฉีดข�น้รปูเปนพาเลทพลาสตกิ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

Input
ปร�มาณของเสียที่เขาสูกระบวนการนําของเสีย
กลับมาใชใหมทั้งหมด

 พลาสติก  38.73  ตัน

 กล�องนม UHT 5.19  ตัน
 กล�องนํ้าผลไม�

 ขยะอาหาร 20 ตัน

Output
ผลผลิตจากการนําของเสียกลับมาใชใหม

 ถนนพลาสติก  3 สาขา 

 บรรจ�ภัณฑ� 1,663  ตัน
 จากวัสดุร�ไซเคิล

 ชุดโต�ะ เก�าอี้ นักเร�ยน 11 ชุด

 ปุ�ย 10 ตัน
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โครงการ Food Waste Management น�าร่องพื้นที่เกาะสมุย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการน�าร่อง Food Waste Model บริหารจัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์
พลาสติกจากร้านเซเว่นอเีลฟเว่น โดยการรวบรวม คดัแยก แปรรูป สร้างผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์รีไซเคลิ ในปี 2563 
ได้ด�าเนนิการน�าร่องในพื้นที่ “เกาะสมุย” โดยร่วมกับมูลนิธิเกาะสีเขียว ศูนย์ขยะมีค่า โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนธีปราษร์ 
และป้านุ้ยมือปราบขยะแห่งเกาะสมุย เกบ็รวบรวมขยะอาหารพร้อมบรรจภัุณฑ์พลาสติกจากร้านเซเว่นอเีลฟเว่น จ�านวน 50 สาขา 
คดิเป็นร้อยละ 60 ของร้านทีด่�าเนินการในพ้ืนทีเ่กาะสมุย เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ และน�าไปผลิตปุย๋ให้กบัเกษตรกรภายในเครือข่าย

Outcome
• ปร�มาณปุยที่ผลิตได 

 1 ตัน

• ปริมาณอาหารที่ใชเลี้ยงสัตว 
 ไก ปลา หมู โดยประมาณ  

 12  ตัน

• ผลผลิตไขไกที่เพ�่มข�้น  

 2,000 ฟองตอเดือน

Input
จํานวนขยะอาหารและบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ที่รวบรวมได 

22.7 ตัน

Output
• ลดการทิ�งขยะในพ�้นที่ฝงกลบของพ�้นที่เกาะสมุยได 

 22.7 ตัน

• ปร�มาณพลาสติกหอหุมที่จัดเก็บและร�ไซเคิล โดยประมาณ 

 2.7 ตัน

Food Waste Model

การรวบรวม01
STEP การคัดแยก02

STEP การแปรรูป03
STEP การสราง

ผลิตภัณฑ04
STEP การนําไปใช05

STEP ผลผลิต
ขั้นสุดทาย06

STEP

เคร�อข�ายรวมพลาสติก
เพ�่อสิ�งแวดล�อม

ศูนย�เร�ยนรู�ขยะมีค�า

ป�านุ�ย-ลุงเจตน� 
โมเดล

โดยศูนยเร�ยนรูขยะมีคา

1. ขยะบรรจ�ภัณฑพลาสติก
โดยเคร�อขายรวมพลาสติก

เพ�่อสิ�งแวดลอม

โดยศูนยเร�ยนรูขยะมีคา

กระจายตอใหกับ
ฟารมเกษตรกรในเคร�อขาย

รับจากฟารมเคร�อขาย
เกษตรกร

มูลไกไข ไกกระทา หมู
รับดูแลสวนใหกับ

เกษตรกรในเคร�อขาย

Green
Shop

กิจกรรม
เพ�่อสังคม

2. ขยะอาหารประเภทของเหลว 
อาทิ นม โยเกิรต น้ําผลไม ฯ

3. ขยะอาหารประเภทเศษอาหาร 
อาทิ ขนมปง ขาว ไสกรอก ฯ

ปุย
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โครงการต้นกล้าไร้ถัง 
โครงการที่ปลูกฝังเยาวชนและชุมชนให้ลดปริมาณขยะอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้โครงการสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED ของ
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการที่
มุ่งเน้นการลด ละ เลิก การใช้สิ่งที่สามารถกลายมาเป็นขยะ เช่น 
หลอด จาน กระดาษ แก้วน�า้แบบใช้คร้ังเดียวทิง้ โดยอาศยัการสร้าง
ความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียนยกเลิกการขายสินค้าที่จะ
สร้างขยะ การซื้อแก้วน�้าส่วนตัวให้นักเรียนเพ่ือลดการใช้แก้วน�้า
แบบคร้ังเดียวทิ้ง ขณะเดียวกันก็บ่มเพาะนักเรียนในโรงเรียนกว่า 
600 ราย ให้มีส่วนร่วมในการจดัการขยะในชีวิตประจ�าวันต้ังแต่ต้น 
รวมถึงพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรให้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะ น�าส่ิงทีค่นมองว่าเป็นขยะมารียูส รีไซเคลิ รวมถงึน�ามาจดัการ
เป็นวัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียน อีกทั้งยังส่งผลให้
สามารถลดปริมาณขยะจาก 15 ตันต่อเดือน เหลือเพียง 0.0002 
ตันต่อเดือน จากน้ันจึงต่อยอดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เปิด
กว้างให้ผู้สนใจเข้าศกึษาดูงาน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการจดัการ
ขยะไปสู่ชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ  โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
และองค์กรภาคประชาสังคม จากความส�าเร็จดังกล่าว ในปี 2563 

บริษทัจงึน�าร่องลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัโรงเรียนภายใต้
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จ�านวน 54 โรงเรียน 
เพ่ือน�าโครงการดังกล่าวไปขยายผลให้แต่ละโรงเรียนน�าไปด�าเนิน
การในโรงเรียนของตัวเอง และสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะทัง้ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคยีง โดยบริษทั
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ คู่มือการด�าเนิน
การจัดการขยะแบบโครงการต้นกล้าไร้ถัง และส่ือการเรียนรู้เพ่ือ
จดัท�าเป็นศนูย์การเรียนรู้ชุมชน พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า การติดตาม 
และประเมินผลอย่างใกล้ชิด จนเกิดการพัฒนาเป็นศนูย์การเรียนรู้
ชุมชน เพ่ือมอบองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน 
ส่งผลให้โครงการต้นกล้าไร้ถงัเป็นโครงการจดัการขยะ วิถใีหม่แตก
ต่างจากวิถเีดิมทีมุ่่งเน้นการจดัการขยะแบบมีถงั เน้นเพียงการแยก
ขยะส�าหรับถังสีต่าง ๆ เท่านั้น โดยบริษัทมีแผนขยายผลโครงการ
ไปยังโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED 
จ�านวน 100 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 และขยายผลครบ 392 
โรงเรียนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2565

โครงการ 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rethink) 
เป็นโครงการทีบ่ริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ร่วมมือกบั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน
รีไซเคิล เ พ่ือเปล่ียนสภาพถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม  
บรรจุเมล็ดกาแฟ หลอดแก๊สอะลูมิเนียม และกากกาแฟ สู่การ
แปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างและของใช้ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ตอบสนองกลยุทธ์เซเว่น  
โก กรีน (7 Go Green)
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บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบที่อาจ 
เกดิข้ึนจากการด�าเนินกจิการของบริษทั โดยได้ด�าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะได้รับผลกระทบหรือได้รับการรบกวนน้อยทีสุ่ด รวมถงึด�าเนินการในเชิงฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทีสู่ญเสียไป 
เพื่อให้ระบบนิเวศกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลและสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย 
ในปัจจบุนัเน้ือปซูึง่เป็นหน่ึงในวัตถดิุบหลักของผลิตภัณฑ์ บริษทั ซพีีแรม 
จ�ากดั มีความต้องการสูงข้ึน ปริมาณปใูนธรรมชาติไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของการบริโภคในท้องตลาด ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การอนุรักษ์พันธุป์มู้าในพ้ืนทีอ่่าวไทยและอนัดามัน โดยร่วมกับกรมประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) และบริษัท  
วิยะเครป โปรดักส์ จ�ากัด ในการด�าเนินโครงการปมู้าย่ังยืน คูท่ะเลไทย  
ในการเพ่ิมจ�านวนปมู้าในพ้ืนทีช่ายฝ่ังจงัหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเพาะพันธุ ์
และปล่อยลูกพันธุป์มู้า ระยะ Young Crab คืนสู่ทะเล เพ่ือรอวันเติบโต 
เป็นปมู้าขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ยังส่งเสริมผู้ประกอบการชาวประมงพ้ืนบ้าน 
และสร้างความตระหนักในการท�าประมงปมู้าอย่างมีความรับผิดชอบ 

โครงการปมู้าย่ังยืน คูท่ะเลไทย เป็นโครงการทีบ่ริษทัให้ความส�าคญัและ
ด�าเนนิการต่อเนือ่งมามากกว่า 5 ปี และมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณปู
ในธรรมชาติ ปีละ 200,000 ตัว โดยในปี 2563 ได้ด�าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โรงเพาะฟักลูกปู ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) นอกจากน้ี ยังด�าเนิน
กิจกรรมเก็บขยะรอบเกาะเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ปล่อยลูกปูในธรรมชาติกว่า

200,000 ตัว

ปล่อยลูกปูในธรรมชาติสะสมกว่า

700,000 ตัว
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บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในการด�าเนินการร่วมกับคู่ค้าในด้านการจดัการ 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าและบริการ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศจึงได้ด�าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการส่งมอบ 
จะมีที่มาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ รวมถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบต่าง ๆ  
จะไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับคู่ค้า

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 

ต้นไม้
ที่มอบให้กับชุมชน 

1,080 ต้น

จ�ำนวนคู่ค้ำ
ที่ได้รับการประเมินด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ร้อยละ 100

ศูนย์กระจายพันธุ์ ไม้หายากของชุมชน
พื้นที่ชุมชนบ้านหนองม้า จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ตั้งของศูนย์กระจาย
สินค้าของบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพ้ืนที่ร้อนแล้ง มีการตัดพันธุ์ไม้หายาก 
ในท้องถิ่นเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในอดีต ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงมีแนวคิด 
ในการสร้างศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน ได้แก่ ยางเหียง พะยอม 
สะแบง และแคนา โดยด�าเนินการต้ังแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะเมล็ด  
การอนุบาลดูแล ก่อนเข้าสู่กระบวนการน�าพันธุ์ไม้ไปปลูก และดูแลรักษา 
ร่วมกบัชุมชน โดยอาศยัประสบการณ์ และทกัษะของปราชญ์ต้นไม้ของบริษทั
ร่วมกับทีมงานและชุมชน โดยเร่ิมด�าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนบ้านหนองม้า  
ก่อนขยายโครงการไปยังวัดป่าชัยประสิทธิว์นาราม จงัหวัดบรีุรัมย์ และมีเป้าหมาย
ที่จะส่งมอบต้นไม้ให้กับชุมชนกว่า 10,000 ต้น ภายในปี 2565 
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โครงการทูน่ากระป๋องตรวจสอบย้อนกลับได้
การผลิตทูน่ากระป๋องเป็นหน่ึงในกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล  
โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงได้ด�าเนินโครงการทูน่ากระป๋องตรวจสอบย้อน
กลับได้ เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่าการเดินทางจากทะเลสู่กระป๋องของปลาทูน่าที่เลือกบริโภคน้ันจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลน้อยทีสุ่ด โดยในปี 2563 องค์กรรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นอสิระ หรือ กรีนพีซ จดัท�ารายงาน
การจดัอนัดับความย่ังยืนของผลิตภัณฑ์ทนู่ากระป๋องในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ฉบบัที ่4 เพ่ือประเมินความก้าวหน้านโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน 7 ประการ พบว่าบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิต
ปลาทูน่ากระป๋องที่ยั่งยืน อันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับ 1 ในกลุ่มค้าปลีก โดยผลคะแนนการจัดอันดับครั้งล่าสุด
ของแม็คโครเพ่ิมข้ึนจากคร้ังก่อนถึงร้อยละ 14 ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวท�าให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา 
และด�าเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาทูน่าที่ค�านึงถึงความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

โครงการ มาตรฐานสินค้าด้านการท�าประมงอย่างยั่งยืนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างรับผิดชอบ
แม็คโครมุ่งม่ันจดัหาสินค้าอาหารทะเลช้ันเลิศจากแหล่งผลิตทีมี่คณุภาพและมาตรฐานทางการ ท�าประมง สินค้าภายใต้ตราสินค้า 
Ocean Gems จากบริษัท Indoguna lordly หนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทแม็คโคร ได้รับการรับรองมาตรฐาน the Marine 
Stewardship Council (MSC) และ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากผู้เช่ียวชาญระดับโลก ด้านการรับรองการท�าประมงอย่างย่ังยืนและการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าอย่างรับผิดชอบ 
ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการรับรอง อาทิ กุ้งขาวเวนนาไมปรุงสุก หอยเปลือกแข็ง และเนื้อปลาแฮดด็อคแล่ เป็นต้น ในปี 2564 
บริษัท Indoguna lordly มีเป้าหมายขยายขอบเขตการได้รับการรับรองไปทั่วโลก

บริษทัให้ความส�าคญักบัการฟ้ืนฟูป่าไม้ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีเ่ส่ือมโทรมลง ตลอดจนเพ่ือตอบสนองต่อ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และเป้าหมายการร่วมปกป้องพ้ืนฟูระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปลูกต้นไม้ และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบริษัทได้แต่งต้ังคณะท�างานปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือชุมชนย่ังยืน  
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ติดตามและขับเคล่ือนผลการด�าเนินการปลูกต้นไม้ โดยได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการไว้ 4 รูปแบบ

การฟื้นฟูป่าไม้

01
ปลูกไมในพ�้นที่บร�ษัท

02
รวมกับพันธมิตร

และพนักงาน

03
ปลูกตนไม ปลูกอาชีพ

04
รวมกับภาคสวนอื่น ๆ
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โดยปัจจุบัน บริษัทด�าเนินโครงการปลูกต้นไม้สะสมมากกว่า 15,700 ต้น ในทุกพื้นที่ของบริษัทที่มีศักยภาพในการปลูก ตามภาพ

พื้นที่ด�ำเนินกำร พื้นที่ (ไร่) จ�ำนวนต้นไม้ (ต้น)

พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 627 1,695

พื้นที่อาคารส�านักงานธาราพาร์ค จังหวัดนนทบุรี 54 237

พื้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขา ธาราพัทยา จังหวัดชลบุรี 4 19

พื้นที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม อีอีซี) 
ธาราเขาชีจรรย์

113 6,007

พื้นที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสยามแม็คโคร และอาคารส�านักงานทั่วประเทศ N/A 5,748

พื้นที่เขามดง่าม อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท ซีพี แรม จ�ากัด 10 2,000

โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา ณ ธาราเขาชีจรรย์
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของ
บริษทักว่า 600 ราย ร่วมกจิกรรมปลูกป่า เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทศัน์ให้พ้ืนที่  
ณ ธาราเขาชีจรรย์ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนครอบคลุมพ้ืนที่ 113 ไร่ โดย 
ด�าเนินกจิกรรมปลูกต้นไม้นานาพรรณสร้างความร่มร่ืนและเย็นสบาย ตลอดจน
สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

โครงการปลูกป่าชายเลนปีที่ 1 
ป่าชายเลนมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง กล่าวคือ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 
อนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทางทะเล ด้วยเหตุน้ี ศูนย์กระจายสินค้า DC 
และ CDC สุวรรณภูมิ จงึเห็นความส�าคญัในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่าชายเลน 
โดยได้ด�าเนินกจิกรรมปลูกป่าชายเลน ปีที ่1 ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชลบรีุ โดยความร่วมมือ 
ของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
ปลูกพันธุ์กล้าไม้ 

200 ต้น

ครอบคลุมพื้นที่ 

1 ไร่
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โครงการ WE GROW for ALL เราปลูกเพื่อทุกคน
เป็นหน่ึงในโครงการเพ่ือการสร้างและกระตุ้นจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติของบริษัท ซึ่งขับเคล่ือนโดยคณะท�างานปลูกไม้ยืนต้น 
เพ่ือชุมชนย่ังยืน ส่งเสริมการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธเิป็นศนูย์ โดยด�าเนินกจิกรรม “อวดต้นไม้
ของเรา” เป็นโครงการแรกด้วยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันปลูก 
ไม้ยืนต้น พร้อมทัง้ออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับยุคสมัยสังคมดิจิทัล
ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน We Grow เข้ามาสนับสนุนการบนัทกึการปลกู
ต้นไม้ รวมถงึการค�านวณการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

โครงการ “CPRAM Forest Best For Life. ปีที่ 1 ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ร่วมกับ กรมป่าไม้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  
ร่วมขับเคล่ือนโครงการ “CPRAM Forest Best For Life ปีที ่1 ปลูกเพ่ือชีวิตทีดี่กว่า” ด�าเนินการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม 
บนพ้ืนที่ 10 ไร่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ พ้ืนที่เขามดง่าม อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว 
เป็นป่าต้นน�า้ ป่าทีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสัตว์ป่าให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากทีสุ่ด รวมถงึอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้มีความยั่งยืนสืบไป

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
“อวดต้นไม้ของเรำ” 
จ�านวน 

4,000 ต้น
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ด้วยควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและหัวใจรกัษ์น�ำ้ ซพีี ออลล์ จงึใช้น�ำ้ทกุหน่วย

อย่ำงรูค่้ำ น�ำ้เสียต้องได้รบักำรบ�ำบดัอย่ำงถกูวิธ ีน�ำ้ดีต้องน�ำกลับมำใช้ใหม่

และใช้ซ�ำ้ได้ ขณะเดียวกนักใ็ส่ใจดูแลอนรุกัษ์ทรพัยำกรน�ำ้ต้ังแต่ต้นน�ำ้จนถงึ

ปลำยน�้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้มีโอกำสใช้น�้ำที่มีคุณภำพ ปลอดภัย  

อย่ำงเพียงพอและยั่งยืน 

บริหารน�้าอย่างรู้ค่า 
รักษาสมดุลชีวิต



บริหารน้ำาอย่างรู้ค่า
รักษาสมดุลชีวิต

ปร�มาณนํ้าที่นํามาใช�ต�อหน�วยรายได� 
(ลูกบาศก�เมตรต�อล�านบาท)

ปร�มาณนํ้าที่นํามาใช�ต�อหน�วยรายได�ลดลงจากป�ฐาน 
(ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG6 สร�างหลักประกันว�าจะมีการจัดให�มีนํ้า
และสุขอนามัยสําหรับทุกคน 
และมีการบร�หารจัดการที่ยั่งยืน

 6.3  ยกระดับคณุภาพน้ํา โดยลดมลพ�ษ ขจดัการ
ทิ�งขยะและลดการปล�อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส�วนนํ้าเสียที่ไม�ผ�าน
กระบวนการลงคร�ง่หน่ึง และเพ��มการนํากลับ
มาใช�ใหม�ทั่วโลก 

 6.4  เพ��มประสิทธิภาพการใช�นํ้าในทุกภาคส�วน 
และสร�างหลักประกันว�าจะมีการใช�นํ้าและ
จดัหาน้ําท่ีย่ังยืน เพ�อ่แก�ป�ญหาการขาดแคลนนํา้ 
และลดจํานวนประชาชนที่ประสบความทุกข�
จากการขาดแคลนนํ้า 

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

 12.2  บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช�
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย�างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.46 
ความเข�มข�นการนํานํ้ามาใช�
ต�อหน�วยรายได� 
(ลูกบาศก�เมตรต�อล�านบาท)  

รอยละ  7.90  
สัดส�วนการนํานํ้ากลับมาใช�ใหม�
และใช�ซํ้าต�อปร�มาณนํ้าที่นํามาใช�
ทั้งหมด 

รอยละ 100  
ประเมินความเสี่ยงด�านนํ้า 
ของพ�้นที่ดําเนินการบร�ษัท 
(ครอบคลุมเฉพาะ  ซีพ� ออลล�  
สยามแม็คโคร และซีพ�แรม) 

รอยละ 100  
ทบทวนการประเมินความเสี่ยง
ด�านสภาวะขาดแคลนนํ้า 
พ�้นที่ดําเนินการของคู�ค�า
ท่ีสําคญัลําดบัท่ี 1 
(Critical Tier 1 Suppliers)

ลดการใช�นํ้าต�อหน�วยรายได�

ร�อยละ 10 
เทียบกับป�ฐาน 2558

เปาหมาย ณ ป 2563
-10 เปาหมาย ณ ป 2563 

15.88

2559

2560

0.62

0.49

2561

2562

2563

2561

2560

2559

2558

16.38

17.46

16.43

18.52

17.75

17.64

2562

2563

-6.86

-7.14

-1.02
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ความเสี่ยงและโอกาส

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ในปัจจบุนั รวมถงึการเติบโตด้านเศรษฐกจิและการขยายตัวของประชากร
ทีเ่พ่ิมมากข้ึน ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้น�า้ในภาคอตุสาหกรรมและชุมชนทีมี่ความต้องการใช้น�า้สูงข้ึน ส่งผลให้
เกดิความเส่ียงต่อการขาดแคลนน�า้ ซึง่เป็นทรัพยากรหลักทีส่�าคญัส�าหรับส่ิงมีชีวิตและการด�าเนินธรุกจิต่าง ๆ อกีทัง้ในปี 2563 
ทีผ่่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�าให้เกดิความเส่ียงด้านปริมาณและ
คณุภาพน�า้เพ่ิมมากข้ึนอกีด้วย บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) ได้ตระหนักถงึปัญหาและผลกระทบ 
จากความเส่ียงดังกล่าว บริษทัจงึมุ่งม่ันให้ความส�าคญักบัการบริหารจดัการดูแลทรัพยากรน�า้อย่างมีประสิทธภิาพตลอดห่วงโซ่อปุทาน
อย่างครบวงจร รวมถึงแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรน�้าในทุกพ้ืนที่และเตรียมความพร้อมต่อความเส่ียง และ 
การเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิข้ึนภายใต้ภาวะวิกฤต เพ่ือให้ทกุภาคช้ันทางสังคมได้ใช้น�า้อย่างเท่าเทยีม ปลอดภัย และย่ังยืน 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้วยการ
ดูแลรักษาทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่
อปุทานต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ซึง่เป็นการให้ความส�าคญั 
และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจทั้งด้านความคุ้มค่าและด้านคุณภาพ ได้แก่  
สด สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น�้าต่อหน่วยรายได้ โดยมีการจัดการ
ความเส่ียงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน�้า และเพ่ิม
สัดส่วนการน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่และใช้ซ�า้ รวมถงึการส่งเสริม
ให้คนภายในองค์กรมีความตระหนักรู้การใช้น�า้ การอนุรักษ์น�า้ 
และรณรงค์การใช้น�า้อย่างประหยัด ตลอดจนการให้ความส�าคญั
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุมชน 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควดิ-19 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการเสรมิสร้างการเข้าถงึ 
น�้าท่ีปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าสะอาดท่ามกลางความต้องการท่ีมากข้ึน 
ในปัจจุบัน บริษัทตระหนักในความส�าคัญของการเข้าถึง
น�้าสะอาดและค�านึงถึงความต้องการน�า้ในระยะยาว จึงมี
แนวทางการด�าเนินงานบรหิารจดัการน�า้ท่ีมีประสทิธิภาพ
มากข้ึนจากเดิม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและ
ชมุชนในสงัคม ในทุกสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปัจจบัุน
และอนาคต

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องประเมินความเสี่ยงดานสภาวะ
ขาดแคลนนํ้าของพ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัท

โครงการตอเนื่องประเมินความเสี่ยงดานสภาวะ
ขาดแคลนนํ้าพ�้นที่ดําเนินการของคูคา 
ท่ีสําคัญลาํดับท่ี 1 (Critical Tier 1 Supplier) 
ของบร�ษัท
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สรุปผลการดําเนินงานดานการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า

ปร�มาณการใช�นํ้าทั้งหมด (ลูกบาศก�เมตร)

ปร�มาณการใช�นํ้าต�อหน�วยรายได� 
(ลูกบาศก�เมตรต�อล�านบาท)

ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด 
(ลูกบาศก�เมตร)

คุณภาพนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด (กิโลกรัม)

ระดับสงูมาก (Extremely High) รอยละ 36
ระดับสงู (High) รอยละ 11
ระดับปานกลางถงึสงู (Medium-high) รอยละ 40
ระดับตํา่ถงึปานกลาง (Low-medium) รอยละ 4
ระดับตํา่ (Low) รอยละ 9

ป 2563

นํ้าบาดาล นํ้าประปา

รอยละ
15.29ร�อยละ

84.71

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Total Suspended Solid (TSS)  

450,493

640,025

738,786

617,551

สัดส�วนปร�มาณการใช�นํ้า จําแนกตามแหล�งกําเนิด สัดส�วนปร�มาณการใช�นํ้าจากแหล�งที่มีความเสี่ยงด�าน
การขาดแคลน (Water Stress) พ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัท

หมายเหตุ : ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด และคุณภาพนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด เป�นค�าการตรวจวัดตามที่กฎหมายกําหนดและมีขอบเขตข�อมูลเฉพาะบร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด

 2560 2561 2562 2563

22,852

13,088 15,733

78,756

42,857

19,057

111,288

28,651

2560 2561 2562 2563

2560 2561 2562 2563

9,061,981

2560 2561 2562 2563

18.52
16.43 16.38

17.46

8,674,577
9,356,621 9,544,236
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การประเมินความเสี่ยงด้านน�้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ระบบน�้าประปาทั่วประเทศ คือ แหล่งน�้าหลักของบริษัท โดย
จะถูกน�ามาใช้ในงานทั่วไป อาทิ การซักล้าง การดูแลความ
สะอาด และใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากน้ี บริษทัยังมีการ
ใช้น�้าจากแหล่งน�้าอื่น ๆ ได้แก่ น�้าบาดาล ซึ่งถูกน�ามาใช้ใน
บางพ้ืนที่ด�าเนินการของบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด และบริษัท 
สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตามบริษัทเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของการใช้น�้า และป้องกันการขาดแคลนน�้า 
ในพ้ืนทีชุ่มชน เพ่ือการบริหารจดัการน�า้อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยด�าเนินการประเมินความเส่ียงด้านการขาดแคลนน�้า 
(Water Stress) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ด�าเนินการของบริษัท  
ด้วยเคร่ืองมือ Aqueduct* ทีพั่ฒนาโดย World Resource Institute 
(WRI) ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงพบว่าร้อยละ 36 ของ
พ้ืนที่ด�าเนินการอยู ่ในพ้ืนที่ที่ มีความเส่ียงระดับสูงมาก  
(Extremely High) และร้อยละ 11 ของพ้ืนที่ด�าเนินการอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีความเส่ียงระดับสูง (High) หลังจากประเมินพ้ืนที่
ความเส่ียงการขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่ด�าเนินงานแล้ว บริษัท
ด�าเนินการจดัการความเส่ียง โดยจดัต้ังคณะท�างานเพ่ือจดัท�า
เป้าหมายและแผนการลดการใช้น�า้ลงร้อยละ 10 ตามเป้าหมาย
ของบริษัท อีกทั้งยังด�าเนินการจัดท�าโครงการที่หลากหลาย 
เพ่ือสนับสนุนการลดการใช้น�้าและดูแลน�้าเสีย ตลอดจน
การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 

นอกจากน้ี บริษทัยังเล็งเห็นโอกาสในการร่วมบริหารจดัการน�า้
ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคน�้าให้น้อยที่สุด ในปี 2563  
บริษัทจึงด�าเนินการตรวจประเมินความเส่ียงด้านการ
ขาดแคลนน�้าส�าหรับคู่ค้าที่ส�าคัญล�าดับที่ 1 (Critical Tier 1 
Supplier) จ�านวน 216 ราย ด้วยเครื่องมือ Aqueduct เช่น
เดียวกัน จากผลการประเมินความเส่ียง พบว่าบริษัทคู่ค้าที่
ส�าคัญล�าดบัที่ 1 จ�านวน 31 ราย ตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่มีความเสีย่ง
ด้านการขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่มีความเส่ียงระดับสูงมาก  
(Extremely High) และระดับสูง (High) ซึง่จากข้อมูลดังกล่าว 
บริษัทมีการด�าเนินการร่วมมือกับคู่ค้าเพ่ือจัดท�าข้ันตอนการ
ลดความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับน�้าและจัดการทรัพยากรน�้า  
เช่น การร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง  ๆ และชุมชน การใช้เคร่ืองมือ 
ทีมี่ประสิทธภิาพสูงเพ่ือใช้น�า้อย่างคุม้ค่า การน�าน�า้กลับมาใช้
ใหม่ เป็นต้น ซึ่งขณะน้ีได้รับความร่วมมือกับคู่ค้าที่ส�าคัญ
ล�าดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงด้านน�้าสูงแล้วร้อยละ 100

* Refer to Aqueduct Global Maps 3.0 Data, August, 2019
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บริษทัมีการจดัการดูแลทรัพยากรน�า้ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัรูปแบบการด�าเนินงานของแต่ละภาคส่วนผ่านการด�าเนินงาน ดังน้ี

โครงการน�าน�้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ศนูย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ พบว่าบริเวณโรงอาหารภายในศนูย์กระจายสินค้า มีการระบายน�า้จากท่อน�า้ทิง้ในเคร่ืองปรับอากาศ
จ�านวนมากเฉล่ีย 36,000 ลิตรต่อปี หน่วยงานวิศวกรรมจงึด�าเนินการติดต้ังถงัเกบ็น�า้ทิง้ดังกล่าว และน�ากลับมาใช้ประโยชน์
ภายในศนูย์กระจายสินค้า อาท ิรดน�า้ต้นไม้ ซึง่สามารถประหยัดการใช้น�า้ได้กว่า 36 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

โครงการของศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ 
ศนูย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ด�าเนินการปรับปรุงระบบการรดน�า้ต้นไม้อตัโนมัติแบบสปริงเกอร์ เพ่ือน�าน�า้เสียทีผ่่านการบ�าบดั 
และผ่านมาตรฐานมาใช้รดหญ้าและต้นไม้ภายในศนูย์กระจายสินค้า โดยสามารถลดการใช้ปริมาณน�า้บาดาลได้ 15 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน นอกจากน้ี บริษทัมีการน�าน�า้จากกระบวนการล้างลังมาใช้ซ�า้ในการรดน�า้ต้นไม้ภายในศนูย์กระจายสินค้าทัง้หมด  
4 ศนูย์ ได้แก่ ศนูย์กระจายสินค้าบรีุรัมย์ ศนูย์กระจายสินค้านครสวรรค์ และศนูย์กระจายสินค้าบางบวัทอง เพ่ือเป็นการใช้น�า้
อย่างคุม้ค่าทีสุ่ด

โครงการด้านการอนุรักษ์น�้า

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ลาดหลุมแก้ว มีการจัดต้ังหน่วยงานดูแล
ทรัพยากรน�้าภายในโรงงาน ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน�้า
ระบบประปาของชุมชนโดยรอบ ผ่านการน�าน�้าจากแหล่งน�้าใต้ดิน
มาใช้แทนการใช้แหล่งน�้าผิวดิน นอกจากน้ี น�้าบาดาลที่สูบจาก
ความลึกประมาณ 500 เมตร จะมีอณุหภูมิสูงถงึ 50 องศาเซลเซยีส 
ซึง่บริษทัน�ามาใช้ช�าระล้างอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต ทดแทน
การใช้วิธีเดิมซึ่งใช้ไฟฟ้าเพ่ืออุ่นน�้าให้ร้อน นอกจากน้ันยังมีการ
พัฒนาศักยภาพของระบบบ�าบัดน�้าเสียเพ่ือบ�าบัดน�้าให้มีคุณภาพ
ดีกว่าน�้าทิ้งทั่วไปตามกฎหมายก�าหนด และเพ่ือหาวิธีในการ
รีไซเคิลน�้าทิ้งจากกระบวนผลิตในโรงงานจนสามารถน�าน�้าเสีย 
กลับมาใช้ได้อย่างสมบรูณ์ เช่น การน�าไปใช้เป็นน�า้ดิบในระบบระบาย
ความร้อนหอผ่ึงเย็น การรดน�้าต้นไม้ การช�าระล้างบริเวณพ้ืน 
เป็นต้น โครงการน้ีช่วยให้เราพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีข้ันสูง 
ในการปรับปรุงคณุภาพน�า้ นอกจากน้ี ยังช่วยสร้างจติส�านึกในการ
อนุรักษ์การใช้น�้าอย่างคุ้มค่า สร้างทัศนคติที่ดีให้ผู้คนในชุมชน  
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
การใชนํ้าประปาในกระบวนการผลิตลดลง 

23,865 ลูกบาศกเมตร 

มีการใชนํ้าบาดาลทดแทนการใชนํ้า
จากระบบประปาลดลง 

1,287,837 ลูกบาศกเมตร

การใชพลังงานไฟฟาในระบบลดลง 

362,060 กิโลวัตตชั่วโมงตอป

สามารถร�ไซเคิลนํ้าทิ�งกลับมาใชประโยชน ได 

27,550 ลูกบาศกเมตร

โครงการ Zero Wastewater Discharge
บริษทัเล็งเห็นถงึความส�าคญัของทรัพยากรน�า้ จงึได้ด�าเนินโครงการ Zero Wastewater Discharge มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการใช้ทรัพยากร
น�า้อย่างรู้คณุค่า ตลอดจนการจดัการน�า้เสียให้สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือลดการปล่อยน�า้เสียลงสู่สาธารณะ ผ่านการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานทีห่ลากหลาย อาทิ
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โครงการรักษ์น�้า รักอนาคต
บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) ได้เห็นถึงความส�าคญัของปัญหาการระบายน�า้ทิง้สู่แหล่งน�า้
สาธารณะ และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากรน�้าควบคู่กับ 
การบ�าบัดน�้าเสียให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและกฎหมายก�าหนด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้า
สาธารณะ นอกจากนี้ กระบวนการน�าน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ส�าหรับการรดน�้าต้นไม้
ผ่านระบบแบบอัตโนมัติภายในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสยามแม็คโคร เพ่ือเป็นการลดการใช้น�า้ประปา 
ปัจจบุนัมีการด�าเนินงานแล้วจ�านวน 72 สาขาทัว่ประเทศ ผลการด�าเนินงานของโครงการในปีทีผ่่านมา 
สามารถช่วยลดการใช้น�้าประปาได้ถึง 93,960–104,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากน้ี ยังลด 
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนจากการปล่อยน�้าทิ้งลงสู่แหล่งน�้าในชุมชน และลดความเส่ียง 
รวมทัง้ยังเป็นการปลูกจติส�านึกให้พนักงานค�านึงถงึการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนอกีด้วย

โครงการธนาคารน�้าใต้ดิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากภัยแล้งต่อการบริโภค อุปโภค 
และการเข้าถึงทรัพยากรน�้า และแหล่งน�้าที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการเข้าถึง
ทรัพยากรของประชาชน บริษัทจึงน้อมน�าแนวพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่ืองธนาคาร 
น�า้ใต้ดินมาประยุกต์ใช้ เพ่ือบ�าบดัน�า้และสามารถน�าน�า้ดังกล่าวไปใช้รดต้นไม้ภายในองค์กร เพ่ือลด 
การใช้น�้าและค่าใช้จ่ายในส่วนของน�้าประปาพร้อมกับเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรอบศูนย์จ�าหน่ายสินค้า 
ปัจจุบันได้ด�าเนินการในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าภายในจังหวัดยโสธร ผลการด�าเนินงานของโครงการ 
สามารถลดการใช้น�า้ประปาลง 1,846 ลูกบาศก์เมตร หรือคดิเป็นร้อยละ 0.3 ของปริมาณการใช้น�า้ 
ปีก่อนหน้า และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 60,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในองค์กรเพ่ือเป็นทีพั่กผ่อนส�าหรับพนักงาน และต่อยอดเป็นแหล่งศกึษาและดูงานให้แก่ชุมชน
โดยรอบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบจากภัยแล้ง และการ
ขาดแคลนน�้าในอนาคต
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โครงการความร่วมมือกับคู่ค้า

โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) มีโครงการเพื่อ
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้า โดยเล็งเห็นถึง
ปัญหาของเกษตรกรผู้ท�าธุรกิจการเล้ียงปลาน�้าจืด 
ในกระชังแบบด้ังเดิม ได ้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตที่ลดลงจาก
ปัญหาภัยแล้ง และผลผลิตที่ปนเปื้อนจากสารเคมีจาก
การปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ ส่งผลให ้
ประสบปัญหาการขาดทนุ รายได้ลดลงจากการเพาะเล้ียง
และไม่สามารถควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและ 
เกิดความปลอดภัย ไปสู่การสามารถสอบย้อนหลังได้
ก่อนน�าส่งถึงมือผู้บริโภค บริษัทจึงได้ด�าเนินโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย เพ่ือจัดกิจกรรม
แนะน�าการเล้ียงปลา ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล แบบระบบปิด

แทนการเลี้ยงในกระชังแบบเดิม พร้อมกับแนะน�าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าเสีย เช่น Biofloc ระบบส�ารองไฟ
โซลาร์เซลล์ ระบบให้อาหารอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการจัดท�า
แผนผังฟาร์มต้นแบบ จดัท�าระบบการควบคมุคณุภาพการเพาะเล้ียง
ปลานิล และแผนการตรวจปรสิตก่อโรคและสารเคมีปนเปื้อน 
รวมถงึทดลองผลิตปลานิลปลอดพยาธติามแผนควบคมุคณุภาพ
และแผนตรวจผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข ้าร ่วม 
โครงการ 8 ครัวเรือน จ�านวน 8 ราย การด�าเนินงานโครงการน้ี 
สามารถเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรถงึ 180,000 บาทต่อปีต่อราย 
จากการขายผลิตภัณฑ์ “ปลาปลอดพยาธิ” มากกว่าน้ัน 
การเพาะเล้ียงที่ถูกต้องจะไม่ปล่อยมลภาวะลงสู่แหล่งน�้า 
ไปท�าลายส่ิงแวดล้อม รวมถงึผู้บริโภคจะได้รับอาหารทีส่ะอาด 
และปลอดภัย
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ซีพี ออลล์ ร่วมยกระดับควำมสำมำรถของคู่ค้ำในกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนด้วย

หัวใจที่เปิดกว้ำง เพรำะอยำกจะเห็นคู่ค้ำทุกกลุ่ม ไม่ว่ำรำยเล็กรำยใหญ่ ก้ำวเดิน

บนเส้นทำงกำรเติบโตไปด้วยกันอย่ำงย่ังยืน จับมือกันสร้ำงโอกำส ลดควำมเส่ียง

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ส่งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า



ส่งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) 
ได�รับการตรวจประเมินด�านความยั่งยืน (ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

50

  52

  100

  100

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ  81.48  
คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 และคู�ค�าลําดับถัดไปที่มี
ความสําคัญ ผ�านการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)

รอยละ  88.65  
คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่ถูกระบุว�ามีความเสี่ยงสูง 
ผ�านการตรวจประเมินแบบเชิงรุก 
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)  

รอยละ 100  
คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

รอยละ 100  
คู�ค�ากลุ�ม SMEs  ท่ีได�รบัรางวลั SMEs Awards  
และได�รับการต�อยอด ให�ความรู�และส�งเสร�มให�
เข�าร�วมการประกาศเจตนารมณ�แนวร�วม
การต�อต�านการทุจร�ตคอรรัปชัน

ร�อยละ 100 
คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
ได�รับการตรวจประเมินด�านความยั่งยืน
และสามารถตรวจสอบย�อนกลับได�

เปาหมาย ณ ป 2563 
รอยละ 100

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�อเนื่อง ครอบคลุม 
และยัง่ยนื การจ�างงานเตม็ท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงาน
ท่ีสมควรสําหรับทกุคน

 8.3  ส�งเสร�มนโยบายท่ีมุ�งการพฒันาท่ีสนับสนนุกิจกรรมท่ีมีผลติ
ภาพ การสร�างงานท่ีสมควร ความเป�นผู�ประกอบการ ความ
สร�างสรรค�และนวตักรรม และส�งเสร�มการเกดิและการเติบโต
ของว�สาหกิจรายย�อย ขนาดเลก็ และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถงึ
ผ�านทางการเข�าถงึบร�การทางการเง�น

 8.8   ปกป�องสิทธแิรงงานและส�งเสร�มสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ท่ีปลอดภยัและม่ันคงสาํหรบัผู�ทํางานทกุคน รวมถงึผู�ทํางาน
ต�างด�าว โดยเฉพาะหญงิต�างด�าว และผู�ทีท่าํงานเส่ียง
อนัตราย

SDG2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และส�งเสร�มเกษตรกรรมท่ียัง่ยืน

 2.4.  สร�างหลักประกันว�าจะมีระบบการผลติอาหารทีย่ัง่ยนืและ
ดําเนินการตามแนวปฏบิติัทางการเกษตรทีม่ภีมูคิุ�มกันท่ีจะ
เพ��มผลติภาพและการผลติ ซึง่จะช�วยรักษาระบบนเิวศ 
เสร�มข�ดความสามารถในการปรบัตัวต�อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรนุแรง ภยัแล�ง อทุกภยั 
และภัยพ�บติัอืน่ ๆ และจะช�วยพฒันาท่ีดินและคณุภาพดิน
อย�างต�อเน่ือง

SDG12 สร�างหลักประกนัให�มีรปูแบบการบร�โภคและผลิต
 12.2  บรรลุการจดัการท่ีย่ังยืนและการใช�ทรพัยากรทางธรรมชาติ

อย�างมีประสิทธิภาพ
 12.4 บรรลุการจดัการสารเคมีและของเสียทกุชนิดในว�ธีท่ีเป�นมติร

ต�อสิ�งแวดล�อมตลอดท้ังวงจรชีว�ตของสิ�งเหล�าน้ัน ตามกรอบ
ความร�วมมือระหว�างประเทศท่ีตกลงกนัแล�ว และลดการปลด
ปล�อยสิ�งเหล�าน้ันออกสู�อากาศ นํา้ และดินอย�างมีนัยสําคญั 
เพ�อ่ทีจ่ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ะมีต�อสขุภาพของมนุษย�และ
สิ�งแวดล�อมให�มากท่ีสุด 

 12.7  ส�งเสร�มแนวปฏบิติัด�านการจดัซือ้จดัจ�างภาคสาธารณะทีย่ัง่ยืน 
ตามนโยบายและการให�ลําดับความสาํคญัของประเทศ

SDG16 ส�งเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ�่อการพฒันา
ท่ีย่ังยืน ให�ทุกคนเข�าถึงความยุติธรรม และสร�างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธผิลรับผิดรบัชอบ และครอบคลมุในทกุระดบั 

 16.5  ลดการทุจร�ตในตําแหน�งหน�าท่ีและการรบัสินบนทุกรปูแบบ
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ความเสี่ยงและโอกาส

การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กรทีจ่ะช่วยขับเคล่ือนความสามารถในการแข่งขันและการด�าเนินงาน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งลดความเส่ียง 
ในการด�าเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทจึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมศกัยภาพในการด�าเนินธรุกจิร่วมกบัคูค้่าทกุกลุ่มให้เติบโตอย่าง
ย่ังยืน โดยบูรณาการประเด็นด้านความย่ังยืนทั้งด้านการก�ากับดูแล 
สังคมและส่ิงแวดล้อมเข้ามาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ
พัฒนาองค์กรและคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

ความคืบหน�าป� 2563
การตรวจประเมินคูคา
ดานความยั่งยืนแบบเชิงรุก 
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)  

การจัดทําแผนการยกระดับความ
สามารถของคูคาในการบร�หาร
หวงโซอุปทานอยางยั่งยืน 
(Capacity Building)

การเชิญชวนและสนับสนุนคูคา
กลุม SMEs  ในการเขารวมประกาศ
เจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต 
CAC

แนวทางการด�าเนินงาน 

การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงประเด็นด้าน
ความย่ังยืนสามารถช่วยลดความเส่ียงของการหยุดชะงักของธุรกิจที่ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธรุกจิ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร การด�าเนินงานเพ่ือ
บริหารจดัการความเส่ียงและหลีกเล่ียงการเกดิผลกระทบต่อการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับ
คู่ค้าทุกกลุ่ม ด�าเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานภายใต้นโยบาย 
ด้านการจัดหาอย่างย่ังยืน รวมถึงคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ส�าหรับคู่ค้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหาร
ห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การเกิดการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบท่ีไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ต่อห่วงโซ่อปุทาน
ทั่วโลก (Global Supply Chain) ซึ่งท�าให้เกิดการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง หรือมีผลกระทบต่อแผนงาน 
ที่วางไว้ล่วงหน้า อาทิ การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ การหยุดชะงักของ
ระบบโลจิสติกส์ ไปท่ัวโลก เกิดความต้องการท่ีเพิ่มสูงข้ึนส�าหรับวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสาธารณสุข 
ท�าให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีราคาพุ่งสูงข้ึน รวมท้ังปัญหาด้านแรงงานท่ีไม่สามารถท�างานได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
มากย่ิงข้ึน เพื่อลดความเสี่ยงการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาส 
ทางธุรกิจ บริษัทจึงก�าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือคู่ค้าภายใต้สถานการณ์วิกฤต ดังนี้
• ร่วมกับคู่ค้าในการปรับแผนงานและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด ท้ังด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบ  
 การกระจายสินค้า และการตลาด
• ให้ความรูแ้ละให้ค�าแนะน�าการประเมินความเสีย่งและแนวทางด�าเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
 โควิด-19 ผ่านโครงการพัฒนาความยั่งยืนส�าหรับคู่ค้า
• สือ่สารแจ้งคูค้่าถงึช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างใกล้ชดิและประสานอ�านวย 
 ความสะดวกกับคู่ค้าในการส่งมอบสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและศูนย์กระจายสินค้า
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สรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผ�ดชอบ

การระบุคู�ค�า

มูลค�าการซื้อ การมีส�วนร�วมของคู�ค�า

สัดส�วนมูลค�าการซื้อผลิตภัณฑ�
และวัตถุดิบภายในประเทศ 

มูลค�าการซื้อจาก SMEs  
ครอบคลุมผลิตภัณฑ�เกษตร 
ผลิตภัณฑ�ชุมชน ผลิตภัณฑ�ว�สาหกิจชุมชน 
หร�อผลิตภัณฑ�ท�องถิ�น (OTOP)

7,880.55
ล�านบาท

คู�ค�าลําดับที่ 1 
ได�รับการสื่อสารคู�มือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคู�ค�า

รอยละ

100

คู�ค�าลําดับที่ 1
ลงนามรับทราบคู�มือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคู�ค�า

รอยละ

100

คู�ค�าลําดับที่ 1
ได�รบัการอบรมให�ความรู�ด�านการจดัการห�วงโซ�อปุทาน
อย�างรบัผิดชอบ

รอยละ

81.11

การระบุและการจัดการความเสี่ยงด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาลของคู�ค�า 

การประเมินและระบุความเสี่ยง การประเมินแบบเชิงรุก การจัดการความเสี่ยงเพ�่อลดผลกระทบ

การพัฒนาศักยภาพคู�ค�า

คู�ค�า
ลําดับที่ 1 4,504 ราย

คู�ค�าลําดับถัดไป
ที่มีความสําคัญ 24 ราย

คู�ค�าที่สําคัญ 
ลําดับที่ 1* 216 ราย

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
ผ�านการตรวจประเมิน
แบบเชิงรุก สะสม 3 ป�

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง 
สามารถดําเนินการ

ตามแผนได�ภายใน 1 ป�

คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 
และลําดับถัดไปที่มีความสําคัญ 

ผ�านการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก สะสม 3 ป�

ร�อยละ

81.48

คู�ค�าลําดับที่ 1
ได�รับการประเมินความเสี่ยง

ด�านความยั่งยืน

ร�อยละ

100

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง 
สะสม 3 ป�

ร�อยละ

3.13
ร�อยละ

88.65
ร�อยละ

100
ร�อยละ

100

ร�อยละ 10.67  
SMEs ที่มีความสามารถในการแข�งขันเพ��มข�้น 

(การเตบิโตของรายได� การเพ��มประสทิธิภาพการบร�หารจดัการธุรกิจ
ในมิตติ�าง ๆ  เช�น การเง�น การพฒันาผลติภณัฑ�  
การพฒันาบรรจ�ภณัฑ� การขนส�ง การส�งเสร�มการตลาด 
การบร�หารจดัการตามแนวทางการพฒันาอย�างย่ังยนื เป�นต�น) 

ร�อยละ

99

สัดส�วนมูลค�าการซื้อจากคู�ค�า
ที่สําคัญลําดับที่ 1

หมายเหตุ :  * คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 ใช�เกณฑ�พ�จารณา 1. คู�ค�าที่มีมูลค�ายอดซื้อสูง (High spending) 2. คู�ค�าที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ� 3. คู�ค�าที่มีน�อยราย หร�อ ไม�สามารถทดแทนได�

ร�อยละ

65.10
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ร�อยละ

100

สินค�าโภคภัณฑ�เกษตร มาตรฐานที่ได�รับการรับรอง ร�อยละของปร�มาณการผลิต

 นํ้ามันปาล�ม** RSPO

 ถั่วเหลือง** RTRS

 นํ้าตาล** Bonsucro

 โกโก�* GMP , HACCP, Khocher Certificate 
  FSS C22000 , Halal , ISO14001:2015 , BRC

 กาแฟ** GMP , HACCP, FSSC22000 ,
  USDA , IFOAM ACCREDITED

 ธัญพ�ช* GMP , HACCP, Halal 

หมายเหตุ : *    ร�อยละของวัตถุดิบที่ใช�ใน ซีพ�แรม
 **  ครอบคลุมวัตถุดิบที่ใช�ใน ซีพ�แรม  และผลิตภัณฑ�ที่จําหน�ายในเซเว�นอีเลฟเว�น และสยามแม็คโคร

หมายเหตุ :    *   ข�อมูลนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ�ที่จําหน�ายในเซเว�นอีเลฟเว�น

ไข�จากแม�ไก�
ที่เลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ*

เนื้อไก�* เนื้อหมู*

ร�อยละ

55.40
ร�อยละ

34.50

สัดส�วนรายได�จากผลิตภัณฑ�
ออร�แกนิคต�อรายได�
ผลิตภัณฑ�เกษตรทั้งหมด

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้า 
ที่ได�รับรองมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

วตัถุดบิและผลิตภณัฑ�สัตว�นํา้
ท่ีได�รบัรองมาตรฐานการประมง

การจัดหาอย�างยั่งยืน

ร�อยละ

100

ผลิตภัณฑ�พัฒนาร�วม 
(Private Brand ) กลุ�มอาหาร 
สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�
 

ร�อยละ

0.10
ร�อยละ

0.52
ร�อยละ

16.17

การสรรหาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรจากแหล�งที่รับผิดชอบ  

ผลิตภัณฑ�จากสัตว�ที่ได�รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว� BBFAW (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare)

30.69 

31.28

59.09

100

1.77

100
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01 02 03 04

กระบวนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืนสําหรับคู�ค�า

สรรหาและคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข�อบังคับ 
รวมถึงพ�จารณา
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการตรวจสอบย�อนกลับ
• การดําเนินงานด�านความยั่งยืน

ประเมินความเสี่ยงของคู�ค�า ส�งเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของคู�ค�าในกระบวนการ
จัดหา และการบร�หาร
ห�วงโซ�อุปทาน
อย�างรับผิดชอบ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานด�าน
ความยั่งยืนของ
คู�ค�าอย�างสมํ่าเสมอ

สร�างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ�
ระยะยาวกับคู�ค�า
ตามแนวทางการพัฒนา
อย�างยั่งยืน การส�งเสร�ม
ในด�านต�าง ๆ 
เพ�่อตอบแทนผล
การดําเนินงาน รวมถึง
ด�านความยั่งยืนที่ดี

การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนส�าหรับคู่ค้า

บริษทัมุ่งส่งเสริมการปฏิบติัตามคูมื่อจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัส�าหรับคูค้่ามาอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมคูค้่าทกุกลุ่มและทกุอตุสาหกรรม
ผ่านแนวทางปฏิบัติ 16 แนวทาง ดังนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เสร�ภาพในการสมาคมและการรวมกลุ�มเจรจาต�อรอง

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ� อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การตรวจสอบย�อนกลับ สิทธิในการถือครองและการเข�าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ความเป�นส�วนตัว การรักษาความลับ 
และทรัพย�สินทางป�ญญา 

แรงงานเด็ก  การจัดหาอย�างรับผิดชอบ

แรงงานบังคับและการละเมิดต�อแรงงาน ความซื่อสัตย�ทางธุรกิจ

การเลือกปฏิบัติ ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

การจ�างงาน ค�าจ�าง และผลประโยชน� การต�อต�านการติดสินบนและการทุจร�ต

การจัดการสิ�งแวดล�อม

01 09

02 10

03 11

04 12

05 13

06 14

07 15

08 16
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สรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ 
บริษทัมุ่งน�าแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนผนวกเข้าไปในทกุระบวนการ
ของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยก�าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ศกัยภาพและคณุสมบติัของผู้ทีจ่ะมาเป็นคูค้่ารายใหม่ รวมทัง้มีการช้ีแจง
ให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายและความคาดหวังขององค์กรในการบริหาร
ห่วงโซ่อปุทาน โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมปัจจยัส�าคญั  
ต่าง ๆ อาทิ ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการส่งมอบ 
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
ระบบบริหารคุณภาพ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ  
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม การตรวจประเมินการจ้างแรงงาน และ
การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงอิสระในการสมาคม 

ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่

ร้อยละ 100 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
โดยใช้เกณฑ์ที่ผนวกแนวทาง
ด้านความยั่งยืน 

ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
ปัจจัยส�าคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน คือการประเมินความเส่ียง โดยเบื้องต้นหน่วยงานจัดซื้อ 
ได้ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนส�าหรับคู่ค้าผ่านระบบ Risk Base Due Diligence และมีการพัฒนาระบบงานให้คู่ค้า  
ทั้งรายเดิมและรายใหม่ท�าแบบประเมินตนเองส�าหรับคู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คู่ค้าสามารถทราบถึงระดับความเสี่ยง
เบื้องต้นได้รวดเร็วและแม่นย�า ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่ที่เข้าร่วมการอบรม และท�าแบบประเมินตนเองส�าหรับคู่ค้า คิดเป็น
ร้อยละ 100 นอกจากนี ้เพื่อให้คู่ค้าตระหนักถึงความส�าคัญ และเสริมสร้างความเข้าใจให้คู่ค้าสามารถท�าแบบประเมินตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อปรับการสื่อสารให้เข้ากับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตอบสนองช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้พัฒนาสื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเส่ียงให้มีความเหมาะสมส�าหรับคูค้่าทีมี่มูลค่าทางธรุกิจร่วมกับบริษทัในแต่ละระดับ โดยมีแผน 
ขยายผลการด�าเนินงานในปี 2564 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
ในปี 2563 บริษทัมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพของคูค้่าผ่านโครงการทีห่ลากหลายอย่างต่อเน่ือง ทัง้การสร้างงานสร้างอาชีพ  
และสร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน ให้สามารถพัฒนาตนเองและน�าไปต่อยอดได้อย่างย่ังยืน 

241รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



ในปี 2563 สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายจากผลิตภัณฑ์ของคู่ค้ากลุ่มผักสด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด 
ผลไม้ตัดแต่ง และผักพร้อมปรุงที่วางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศจ�านวน 98 รายการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
บริษทัมองเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกมากข้ึน โดยส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวมาออกแบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และประสบความส�าเร็จอย่างมากจากโมเดลกล้วยหอมทอง 
ในปีทีผ่่านมา บริษทัจงึได้ขยายผลการด�าเนินงานไปสู่คูค้่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ผักสด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด ผลไม้ตัดแต่ง  
และผักพร้อมปรุง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ต้นน�้า จนถึงปลายน�้า 

• ผลักดันให้โรงงานผลิตได้ตามมาตรฐานการผลิตทีดี่ (GMP) มีการน�านวัตกรรมด้านการเกษตรอตุสาหกรรมจากเครือข่าย 
ภาครัฐและเอกชนมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปลูก การผลิต หรือการแปรรูป

• ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

สร�างรายได�
ให�กับครอบครัวเกษตรกร 

1,863  ครอบครัว

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
โครงการ 7-11 
เคียงข�างเกษตรกรไทย

สร�างรายได�
ให�กับครอบครัวของเกษตรกร 

374 ล�านบาท  

Action Result

ลงพ�้นที่ ประกันราคา / ปร�มาณรับซื้อสร�างมาตรฐาน (สอน)

กลุ�มผลไม�
พ�้นที่เพาะปลูก

41,552 ไร�

แหล�งรับซื้อ
39 โรงงาน

กลุ�มผัก
พ�้นที่เพาะปลูก

226 ไร�

แหล�งรับซื้อ
12 โรงงาน

เพ��มอายุสินค�า
สร�างคุณภาพ
คงมาตรฐาน
นําสู�ความปลอดภัย

เทคนิคการจัดการวัตถุดิบ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี

ตรวจสารพ�ษตกค�าง

เคร�่องล�างผักอัตโนมัติ

• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการระบบของโรงงาน
 อยางยั่งยืน ตามหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร
• ใหความรูในการตรวจว�เคราะห
 ปร�มาณสารตกคางในวัตถุดิบ

โรงคัดบรรจ�สินค�ากลุ�มผลไม�

ว�ธีการสุ�มตรวจสารพ�ษตกค�าง

เทคโนโลยี Air Bubble 
และ Hyde Cooling

เทคโนโลยี Heat 
Treatment และ Ozone

เทคนิคการตัดแต�ง เทคนิคการบรรจ�

5 วัน

4 วัน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด มหาชน 
โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน
บริษทัด�าเนินโครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความย่ังยืนมุ่งพัฒนา
กระบวนการผลิต โดยส่งเสริมให้คู่ค้าเพาะเล้ียงปลาดุกและปลานิลในระบบปิดแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุม
คณุภาพ ความสะอาดปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทกุข้ันตอน นอกจากน้ี ยังเป็นการควบคมุ 
ปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอจากวิกฤตทางน�้า อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดการปล่อยน�้าเสีย 
ในน�้าสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับ
องค์กรได้อย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี ยังมีโครงการล�าไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน เป็นโครงการยกระดับพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี บริษัท สยามแม็คโคร 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรฐานการผลิตล�าไยพันธุ์อีดอ ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้ ตลอดจนตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากน้ี ยังร่วมกันสร้าง โรงคัดบรรจุคุณภาพล�าไย  
การยืดอายุการจัดเก็บสินค้าก่อนน�าส่งโรงบ่มล�าไยและตลาดภายนอก พร้อมกันน้ี รายได้จากผลผลิตล�าไย  
กิโลกรัมละ 1 บาท จะน�าไปสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน

การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบดั้งเดิม

การเลี้ยงปลานิลระบบป�ด เลี้ยงในบ�อพลาสติก
ที่มีระบบเติมอากาศ

สามารถประยุกต�
ต�อยอดใช�เพาะเลี้ยง

ปลาได�หลายชนิด

ผลิตได�ทัง้ scale เล็กในครวัเร�อน
เกษตรผสมผสานหร�อ 

scale ใหญ�
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โครงการล�าไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน

สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทมุ่งด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการ 
ส่งเสริมความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย ตลอดจนจัดให้มีการประชุมคู่ค้า เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ระหว่างคู่ค้ากับบริษัท ตลอดจนวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 

กรณีศึกษา คู่ค้าและซีพี ออลล์ เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากเด็กช่างสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างเงินล้าน
บริษัทจัดต้ังโครงการทดลองขายผักสดในเซเว่นอีเลฟเว่นข้ึนมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็ก  
คณุมานิตย์ ทพิย์ป่ินทอง หรือคณุวิทย์ อายุ 36 ปี เจ้าของบริษทั สุวรรณ เอร์ิธ จ�ากดั ได้เข้าร่วมโครงการทดลองขายผักสดของ 
เซเว่นอเีลฟเว่น เม่ือปี 2557 และได้โอกาสน�าผักสดจากสวนของตนเอง อาท ิ ผักกาดขาว ผักบุง้จนี กะหล�า่ปลี แตงกวา ต้นหอม  
ไปส่งขายในเซเว่นอีเลฟเว่นและได้ผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ปัจจุบันผักสดจากสวนของคุณวิทย์มีจ�าหน่ายที่ร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 300 สาขา โดยเฉพาะจากแนวโน้มที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสทีท่�าให้สินค้าประเภทผักสดเป็นสินค้าทีข่ายดีอย่างมาก  
ส่งผลให้ยอดขายผักสดจากสวนของคณุวิทย์ยอดขายส่งผักจากเดิม 6,000-8,000 แพ็ค ขยับเพ่ิมเป็น 20,000 แพ็คต่อวัน  
นอกจากน้ี เซเว่นอเีลฟเว่นยังเสนอแนวคดิการท�าชุดผักพร้อมปรุง อาท ิชุดต้มย�า ชุดสุกี ้ชุดผัดกะเพรา ชุดน�า้พริก เป็นแนวคดิ
ส�าหรับผู้บริโภคและเพื่อกระตุ้นยอดขายผักให้กับเกษตรกรอีกด้วย

“
ตลอดระยะเวลาที่เป็นคู่ค้ากันมา ได้รับการช่วยเหลือจากเซเว่นอีเลฟเว่นทุกอย่าง 

ไม่คิดว่าองค์กรใหญ่จะให้ความส�าคัญกับเกษตรกรที่เรียนจบไม่สูง และช่วยสร้างงานที่มั่นคง

”

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
โครงการลําไยป�นสุข คืนสุขสู�ชุมชน

สมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ�ทางการแพทย�
ให�กับกลุ�มผู�สูงอายุและผู�ยากไร�ในพ�้นที่ชุมชน
ในจังหวัดลําพ�น และเชียงใหม�
รวมทั้งสิ�นเป�นจํานวนเง�น

355,305 บาท

สร�างงานสร�างรายได�
ให�กับเกษตกรผู�ปลูกลําไย

มากกว�า 100 ครัวเร�อน 
คิดเป�นรายได�เฉลี่ยต�อครัวเร�อน 

367,200 บาทต�อป�

การลงพ�้นที่สวนลําไย
ของเกษตรกรในโครงการ ผลิตผลลําไยจากโครงการ
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จากพนักงานบริษัทสู่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างรายได้มั่นคง

จากวุ้นตู้หน้าบ้านยกระดับสู่ร้านเซเว่น สร้างอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน

“
มีทุกวันนี้ได้ เพราะได้รับโอกาสจากบริษัทใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ไม่เอารัดเอาเปรียบ ค�านึงถึงคู่ค้าเป็นหลัก และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล  
อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

”

“
ทีมงานของ ซีพี ออลล์ เข้าร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการเข้ามาให้ค�าแนะน�า ตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงช่วยคิดสูตรขนมใหม่ ๆ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยสวยงาม สะดวกในการรับประทาน 

การวางแผนการตลาด พร้อมทั้งแนะน�าช่องทางออนไลน์ในการน�าเสนอสินค้า 
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังมีระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง 

สามารถกระจายสินค้าให้คู่ค้าได้ทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว 
ท�าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ได้ทุกวัน

”

บริษัทเห็นถึงความส�าคัญของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็น
อกีหน่ึงธรุกจิทีส่ามารถกระจายรายได้สู่แรงงานชุมชน จงึเปิด
โอกาสให้ผู้รับเหมาหน้าใหม่ทีส่ามารถท�างานก่อสร้างขนาดเล็ก 
ได้เข้ามาน�าเสนอผลงานและทดสอบความโปร่งใส เม่ือผ่าน
เกณฑ์การทดสอบแล้ว จะได้เข้าร่วมทดลองสร้างร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยค�านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย  
เป็นส่ิงส�าคญั คณุรุ่งโรจน์ ผลจนัทร์ กรรมการผู้จดัการ บริษทั  
เก่ง เอน็จเินีย จ�ากดั เป็นหน่ึงในผู้รับเหมาทีผ่่านเกณฑ์ทกุข้ันตอน 
และได้โอกาสเข้าร่วมงานกบัทางเซเว่นอเีลฟเว่น ท�าให้กลายเป็น 

บริษทัทีมี่งานและรายได้ม่ันคงตลอดทัง้ปี ปัจจุบันคุณรุ่งโรจน์
ร่วมงานกับ ซีพี ออลล์ มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ก่อสร้างร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นไปแล้วกว่า 100 สาขา และกระจายรายได้ให้
คนงานกว่า 70 ราย ถึงแม้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตดังเช่น 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
ก็ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน ลูกน้องของบริษัทมีงานท�า  
และได้ค่าแรงเกินอัตราจ้างข้ันต�่า เพราะ ซีพี ออลล์ เป็น
องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยใน 
การยกระดับขนมไทย โดยการร่วมพัฒนาสินค้าและบรรจภัุณฑ์
ให้น่าสนใจ ทานสะดวก ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กบัชุมชน 
รวมถงึเกษตรกร ด้วยการรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตรมาใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมหวาน ท�าให้เกษตรกรท้องถิ่น 
มีรายได้ที่ม่ันคง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในท้องถ่ิน 
สามารถเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าทัง้ผ่านร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
และช่องทางของบริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จ�ากัด ตลอดจน
ร่วมพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการให้เจริญก้าวหน้าเป็น

บริษทัทีมี่ขนาดใหญ่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง คณุมนสวรรณ ศรัณย์เวชกลุ 
หรือคณุเก๋ กรรมการบริษทั คณุเก๋ขนมหวาน จ�ากัด เป็นหน่ึง
ในผู้ที่ได้รับโอกาสจาก ซีพี ออลล์ ในการน�าสินค้าเข้ามา
จ�าหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปัจจุบันมีสินค้าวางจ�าหน่าย
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ จ�านวน 8 รายการ ได้แก่ 
สาคแูคนตาลูป สาคเูปียกข้าวโพด ฟักทองแกงบวด ครองแครง
อัญชัญมะพร้าวอ่อน รวมมิตรกะทิสด บัวลอย 5 สี เผือก
มะพร้าวอ่อน และวุ้นดอกไม้กะทใิบเตย และมีก�าลังผลิตกว่า  
60,000 ถ้วยต่อวัน สร้างยอดขายเติบโตได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี 
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การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างย่ังยืน รวมถึงจริยธรรมและ 
แนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า โดยก�าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบรหิารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังทีมี่การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากน้ี 
ยังส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการค�านึงถึงระยะทางจากพ้ืนที่เพาะปลูก 
ถึงสถานที่จ�าหน่ายที่เหมาะสม เพ่ือรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการท�างานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี บริษัทมุ่งให้ความส�าคญัของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถดิุบอย่างย่ังยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
สยามแม็คโคร ค�านึงถงึความส�าคญัของแหล่งทีม่าของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยเร่ิมพัฒนา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ในปี 2562 ซึง่เป็นระบบทีช่่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบถงึแหล่งทีม่าของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้  
โดยเร่ิมจากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุ่มอาหารสดก่อน ซึง่ในปีน้ี มีการขยายฐานข้อมูลสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace จนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จํานวนสินค�า
ที่สามารถตรวจสอบ
ย�อนกลับได�ทั้งหมด 

11,900 รายการ

คิดเป�นร�อยละ 100 
ของผลิตภัณฑ�ทั้งหมด 
ภายใต�สัญลักษณ�ทางการค�า
ของสยามแม็คโคร
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ซพีี ออลล์ ยืนหยัดเคยีงข้ำงสร้ำงรอยย้ิมให้กบัทกุชุมชน ไม่ว่ำธรุกจิของเรำ

จะไปต้ังอยู่ ณ ทีใ่ด พร้อมหยิบย่ืนควำมช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ ร่วมสร้ำง

ชุมชนแห่งควำมสุขด้วยหัวใจที่ผูกพันและปรำรถนำดีต่อกัน เพรำะเรำ

ต้องกำรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืนตลอดไป

เติมความรกั สร้างด้วยหวัใจ 
เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน



เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG4   สร�างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย�างครอบคลุมและเท�าเทยีม และสนบัสนุน
โอกาสในการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

 4.3  ให�ชายและหญงิทกุคนเข�าถงึการศึกษา
ว�ชาเทคนคิ อาชวีศกึษา อดุมศกึษา 
รวมถงึมหาว�ทยาลัย ท่ีมีคณุภาพ

SDG8   ส�งเสร�มการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีต�อเน่ือง
และยั่งยืน การจ�างงานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน

 8.3   ส�งเสร�มนโยบายท่ีมุ�งพฒันาทีส่นบัสนุน
กิจกรรมการผลติ การสร�างงานความเป�น
ผู�ประกอบการ และส�งเสร�มการเกิดและ
การเตบิโตของว�สาหกิจรายย�อย ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง

 8.9   ออกแบบและใช�นโยบายท่ีส�งเสร�มการ
ท�องเทีย่วทีย่ั่งยืนท่ีจะสร�างงาน และส�งเสร�ม
วฒันธรรมและผลติภัณฑ�ท�องถิ�น

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ 46.12  

จ�างแรงงานท�องถิ�น

รอยละ 100
จ�างผู�รับเหมาท�องถิ�น 
(งานซ�อมบํารุงและปรับปรุง
ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น)

233 ราย 

จ�างงานผู�สูงอายุท�องถิ�น

39,690 ราย 

มอบทุนการศึกษาให�กับเยาวชน
และผู�ด�อยโอกาสในชุมชน 

2.3 ลานบาท

สนับสนุนผลิตภัณฑ�ชุมชน หร�อ 
สินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� 
(OTOP)

บร�ษัทต�องปราศจากข�อขัดแย�งที่สําคัญในทุกส�วนงานของการดําเนินธุรกิจ
และในทุกพ�้นที่แหล�งดําเนินการของธุรกิจ  

เปาหมาย
ต�องปราศจากข�อขัดแย�งที่สําคัญ

ในทุกส�วนงานของการดําเนินธุรกิจ

ผลการดําเนินงาน
ปราศจากข�อขัดแย�งที่สําคัญ

ในทุกส�วนงานของการดําเนินธุรกิจ สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

เติมความรัก สร้างด้วยใจ  
เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน
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ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องคนไทยไมทิ�งกัน

โครงการตอเนื่องฝกซอมดับเพลิง
และฝกซอมอพยพหนีไฟสาํหรบัชุมชน

โครงการผูใหญใจดี

โครงการตอเนื่องคนดีศร�เซเวน

โครงการตอเนื่องใครติดยายกมือข�้น

โครงการซีพ�แรมแบงปนรอยยิ�ม 
สูชุมชนและสังคม

ความเสี่ยงและโอกาส

การด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“บริษทั”) ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนซึง่ถอืเป็นทัง้เพ่ือนบ้าน 
ลูกค้า และคูค้่าทีส่�าคญั ซึง่อาจก่อให้เกดิความไม่สบายใจหรือข้อห่วงกงัวล
จากผลกระทบทีเ่กดิข้ึนไม่ทางใดกท็างหน่ึง และอาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง
ที่อาจกลายเป็นการท�าลายความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันหากไม่ได้รับ
การตอบสนองอย่างเหมาะสม ดังน้ันเพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัท
เป็นไปอย่างราบร่ืน การจดัการความสัมพันธ์ทีดี่กบัชุมชนจงึเป็นประเด็น
ที่ทางบริษัทให้ความส�าคัญ ประกอบกับในปัจจุบันเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ซึง่ท�าให้
เกดิข้อกงัวลใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากข้ึน ทางบริษัทจึงต้องหา
แนวทางและมาตรการเพ่ือป้องกัน และให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน  
เพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงาน

ด้วยความตระหนักเสมอมาถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ย่อมส่ง 
ผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนเพ่ือนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าคนส�าคัญ ความไว้วางใจจากชุมชนจึงเป็นส่ิงส�าคัญอย่างย่ิง  
บริษทัจงึมุ่งด�าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดี และสร้างคณุค่าร่วมระหว่างบริษทักบัชุมชน พร้อมทัง้หาแนวทางในการ
ตอบสนองความต้องการและข้อห่วงกังวลของชุมชนในทุกกิจกรรมการด�าเนินการทางธุรกิจ ต้ังแต่การสร้างและขยาย 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจ้างงานท้องถิ่นเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบที่บริษัท
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทมีช่องทางการส่ือสารเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ทัศนคติ ความคาดหวัง และข้อห่วงกังวล 
ของชุมชนผ่านช่องทางและโครงการต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการให้บรรลุความคาดหวังลดข้อห่วงกังวลของชุมชน และ 
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชากรและชุมชนท้องถิ่น ท้ังปัญหาด้านสาธารณสุข และปัญหาด้าน 

เศรษฐกิจ รวมถงึประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 บรษัิทจงึมุ่งด�าเนินการ 

สนับสนุนให้ความช่วยเหลือชุมชนในช่วงภาวะวิกฤต เพื่อแบ่งเบาภาระและให้ก�าลังใจแก่ประชากรในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบและส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง 

การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ ต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน
บรษัิทได้เลง็เหน็ถงึความเดือดร้อนของภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโควดิ-19 จงึได้จดัตัง้โครงการคนไทย 

ไม่ท้ิงกัน ด�าเนินงานอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเน่ือง อาทิ จดัซ้ือชุดอปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรอืชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และแอลกอฮอล์

ท�าความสะอาด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นมอบให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 พร้อมทั้งได้ร่วมสมทบ

โรงทานตามพระด�ารขิองเจ้าพระคณุ สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายกเพือ่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ 

พระสงฆ์ สามเณร การจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทานเมนูละ 20 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหาร ตลอดจน 

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วประเทศ
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โครงการ ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย โควิด-19
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได ้

ด�าเนินการสนับสนุนมอบอาหารปรุงสุก ในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกและน�้าด่ืมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  

จ�านวน 69 แห่งท่ัวประเทศ รวมถงึส่งเสรมิความรู้ในรปูแบบฐานกิจกรรมให้แก่นักเรยีนในโรงเรยีนใกล้เคยีงพ้ืนท่ีส�านักงานสาขาจ�านวน 6 โรงเรยีน รวมถงึชมุชน 

ที่อยู่รอบส�านักงานทั้ง 7 แห่ง ให้ตระหนักรู้ถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย และการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมท�าความสะอาด 

และฆ่าเชื้อโรคในสถานศึกษา เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน

โครงการ แบ่งกัน ปันอิ่ม อาหารมื้อเที่ยง
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ด�าเนินการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ประสบปัญหาตกงานและขาดรายได้ 

รวมถึงต้องเก็บตัวอยู ่ ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทร่วมกับจิตอาสา 

จงัหวดันครสวรรค์ น�าน�า้ด่ืมจ�านวน 371 แพค็ และขนมปัง จาก ซีพแีรม จ�านวน 500 ชิ้น มอบให้แก่ประชาชนเพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต

โครงการ DC อาสา พัฒนาความสุข สู่โรงเรียน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นของเด็กระหว่างที่กักตัว และต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และหลายครอบครัวต้อง

ขาดรายได้ ศูนย์กระจายสินค้านครสวรรค์ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน และพัฒนาความสุข โดยจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ ์

การเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียน จ�านวน 8 โรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร 

ผลการดําเนินงานดานการสรางการยอมรับจากชุมชน

ความพ�งพอใจของชุมชนที่มีตอ
รานเซเวนอีเลฟเวน 
(คะแนนเต็ม 5)

2562

2563

3.75

รานเซเวนอีเลฟเวนที่ออกแบบ
ใหมีความกลมกลืนกับ
สถาปตยกรรมโดยรอบชุมชน 

จํานวน 18 รานสะสม

มอบทุนการศึกษาใหกับ
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ในชุมชน (ทุน)

2562 34,344
2563 39,690

มูลคาการซื้อ (ลานบาทสะสม)

2562
2563

11.12
  13.42

2562
2563

              4,026
2,481

มูลคาการซื้อผลิตภัณฑ SMEs ชุมชน 
(ลานบาท)

2562
2563

จางแรงงานทองถิ�น (รอยละ) 

2562
2563

44.37
 46.12

จางผูรับเหมาทองถิ�น (รอยละ)

2562
2563

100
100

จางงานผูสูงอายุทองถิ�น (ราย) 

2562
2563

220
 233

สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน หร�อสินคา OTOP 
(รายการสะสม)

2562
2563

133
  144

สนับสนุนว�สาหกิจชุมชน และว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(ราย)

2562
2563

      1,645
1,150

       14,244
9,671

มูลคาทุนการศึกษา (ลานบาท)

2562 1,105
2563 1,412

จํานวนผูเขารวมอบรมและ
ฝกซอมดานอัคคีภัยชุมชน (ราย)

3.80  
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แนวทางในการตอบสนองความต้องการและลดข้อกังวลของชุมชน 
ตามกระบวนการสร้างและขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับชุมชน

การออกแบบการก่อสร้างที่ค�านึงถึงสถาปัตยกรรมโดยรอบของชุมชน
ก่อนด�าเนินการก่อสร้างร้านเซเว่นอเีลฟเว่น บริษทัมีการส�ารวจสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมโดยรอบ รวมถงึข้อห่วงกงัวล 
ของคนในชุมชน บริษัทได้มีการด�าเนินการลดข้อห่วงกังวลส�าหรับร้านที่จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสถาปัตยกรรม
ของชุมชน โดยการออกแบบร้านให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมเดิมของชุมชนโดยรอบ รวมถึง
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย อาทิ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาผาซ่อนแก้ว เป็นต้น

การสรรหาทําเล

การสานสัมพันธ
กับผูเกี่ยวของ

การดําเนินงาน
กอสราง

• คดัเลอืกทําเลในการสรางรานเซเวนอเีลฟเวน  ศนูยกระจายสนิคา   โรงงาน  โดยศกึษาความเปนไปได 
และพ�จารณาความเหมาะสม  

• ศึกษา ตรวจสอบลักษณะจําเพาะของพ�้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงวัฒนธรรม และเอกลักษณ
ทองถิ�น

• เตร�ยมความพรอมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของถึงลักษณะเฉพาะของทองถิ�นนั้น ๆ

• พ�ดคุยกับเพ�่อนบาน ตัวแทนชุมชน ผูนําทางความคิดของชุมชน เพ�่อสรางความเขาใจ

• ใหความรวมมือกับพ�้นที่สํานักงานเขต หร�อเทศบาล ที่มีความเห็นใหทําประชาพ�จารณ เพ�่อรับฟง
ผลกระทบตอชีว�ตของผูคน ชุมชนทองถิ�น และตอสังคม  

• กําหนดแผน มาตรการปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข�้นตอเพ�่อนบาน ชุมชนสื่อสารแผนการ
ปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข�้นกับเพ�่อนบาน ชุมชน ไปยังผูรับเหมากอสราง

• สงเสร�ม ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามแผนการปองกันและลดผลกระทบอยาง
เครงครัด

• รับฟง และตรวจสอบเร�่องรองเร�ยนที่เกิดข�้น

• แก ไขปญหาขอรองเร�ยนตามกระบวนการจัดการขอรองเร�ยน

• การดําเนินการขอใบอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

รานเซเวนอีเลฟเวน ศูนยกระจายสินคา 
โรงงานที่อยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน 

สาขาผาซ่อนแก้ว
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มากไปกว่าน้ันในกระบวนการก่อสร้าง บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อเพ่ือนบ้านให้น้อยทีสุ่ด โดยด�าเนินงานผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัย 
และข้ันตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากน้ี ยังมีการ
พิจารณาคดัเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างภายในชุมชนเป็นล�าดับแรกเพ่ือให้เกดิการสร้างงาน
ภายในชุมชน หากผู้รับเหมารายใดผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้ เช่น ผลงาน
ในอดตี ความน่าเชือ่ถอื การดแูลความปลอดภยัของแรงงาน โดยบรษิทัจะเปดิ
โอกาสให้ทดลองรับงาน 3 สาขา หากผ่านการทดสอบ และประเมินผลจะได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบรษิทัต่อไป นอกจากนี ้บรษิทัร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถงึตลาดแรงงานท้องถิน่ จดัสัมมนาและส่งเสริมความรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้รับเหมาท้องถิ่น

จางงานผูรับเหมากอสรางทองถิ�น
สําหรับรานเปดใหม  

รอยละ 11
ผูรับเหมากอสรางทองถิ�นที่ไดรับ
การข�้นทะเบียนเปนคูคาของบร�ษัท  

รอยละ 100

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ผลิตภัณฑชุมชนกวา   

144 รายการ จัดจําหนายใน 

787 สาขานํารอง

ผลิตภัณฑที่มีการขยายผลแลวจํานวน  

35 รายการ จาก 15 ชุมชน

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน

บริษทัมุ่งเน้นสร้างความผูกพันและสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนรอบด้าน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบให้เหลือน้อยทีสุ่ด ภายใต้ 3 แนวทางหลัก  
ได้แก่ การสร้างงานให้ชุมชนท้องถิ่น การให้โอกาสทางการศึกษา และกิจกรรมจิตสาธารณะ ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ส่งเสรมิอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชมุชนท้องถิน่ 
บริษัทส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสการ
ท�างานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบ
การรายย่อย วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
มาจ�าหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก
แบบพิเศษ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑทองถิ�น เพ�่อวางขายในรานเซเวนอีเลฟเวน 

01
ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง
ภายในจังหวัด ผลิตภัณฑ
ที่มี อย. และผลิตภัณฑ
ที่มีบารโคด

02
คัดเลือกรานเซเวนอีเลฟเวน  
5 สาขา เพ�่อทดลองขาย

03
จัดเร�ยงผลิตภัณฑ
ในรานเซเวนอีเลฟเวน  
พรอมทั้งติด
สื่อประชาสัมพันธใหสวยงาม

04
ติดตามยอดจําหนาย
ผลิตภัณฑ

05
ในกรณีผานเกณฑ
ที่บร�ษัทกําหนด บร�ษัทขยาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
สูรานเซเวนอีเลฟเวน 
ในจังหวัดและภูมิภาค
ทั่วประเทศ

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ชมุชน
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โครงการ “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ” 
ภายใต้ช่ือร้านกาแฟเสรีไทย ของโรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ ์
เป็นโครงการที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพี 
รีเทลลิงค์ จ�ากดั ภายใต้ CONNEXT ED ให้การสนับสนุนทัง้ด้านงบประมาณ 
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านกาแฟ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
และชงเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่าง ๆ  ในการด�าเนินธุรกิจ ร้านกาแฟ
สร้างอาชีพให้แก่โรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน  
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท�าเคร่ืองด่ืม การบริหารจัดการร้าน  
ทั้งยังให้คนในชุมชนสามารถวางขายสินค้า OTOP และร่วมเป็น 
เจ้าของร้านผ่านการถือหุ้นสหกรณ์ ส�าหรับโมเดลร้านกาแฟสร้างอาชีพ  
คือ โมเดลที่สร้างความแข็งแกร่งในการขับเคล่ือนชุมชนอย่างย่ังยืน 
เพราะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพต้ังแต่เยาว์วัย 
เปิดโอกาสให้คุณครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และ
สามารถน�าสินค้า OTOP มาวางจ�าหน่ายในร้าน สร้างรายได้ให้กบัชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 245 ราย

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ คณะการจดัการธรุกจิอาหาร   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู ้บริโภครู้จัก
ผลิตภัณฑ์มากข้ึน และช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า  
จึงด�าเนินโครงการโดยนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาการจัดการ
ธรุกจิอาหาร ประสานงานกบัผู้ประกอบการด้านธรุกจิอาหาร
ขนาดเล็กจ�านวน 15 ธุรกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี และ
ปทมุธานี นักศกึษาท�าการลงพ้ืนที ่และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านการพฒันาสนิค้าและบรรจุภณัฑ์ 
จากน้ันน�าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาสินค้าแบบบูรณาการ 

ผ่านการแนะน�าของอาจารย์ เพ่ือช่วยพัฒนาธรุกจิของผู้ประกอบการ 
ให้มีโอกาสเติบโตมากข้ึน หลังจากน้ันจึงน�าสินค้าที่ผ่านการ
พัฒนาแล้วมาวางขายจริงหน้าร้าน ปัจจบุนัผู้ประกอบการทีเ่ข้า
โครงการสามารถน�าตราสินค้าหรือบรรจภัุณฑ์ทีผ่่านการพัฒนา 
แล้วไปใช้ในการขายได้จริง และได้รับความสนใจจากลูกค้า 
มากข้ึน ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ  
15 เป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท�าให้ชุมชน
เข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้มากขึ้นในอนาคต

โครงการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
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โครงการทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง 
บริษทัด�าเนินการส่งเสริมความรู้ และอาชีพด้านการเกษตรและสังคมในอ�าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทมุธานี โดยจดังานส่งเสริมความรู้ 
และอาชีพโดยเปิดให้เข้าชมฟรี เพ่ือให้ผู้สนใจน�าไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ พร้อมทัง้สร้างแบบอย่างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว การขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านการสอนการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก โดยน�าเมล็ดทานตะวันจาก  
การจดักจิกรรมน�ามาแจกจ่ายชุดเพาะต้นอ่อนทานตะวันให้แก่ ชุมชน พนักงาน บคุคลทัว่ไปเพ่ือให้เกดิการสร้างงานและอาชีพให้กบัชุมชน  
ตลอดจนเพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้าทางเกษตร และสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร 

โครงการผู้ใหญ่ใจดี 
บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุที่ยังมีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน 
กับบริษัท เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยร่วมมือ
กบัภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมกจิการ
ผู้สูงอายุ และกระทรวงแรงงาน ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน
กับเซเว่นอีเลฟเว่นที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวนผู้สูงอายุท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 233 ราย  คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานกว่า 2.6 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชน และผู้ด้อยโอกาส
ในปีการศกึษา 2563 บริษทัมอบโอกาสทางการศกึษาให้เยาวชนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ทัง้ส้ิน 39,690 ราย คดิเป็นมูลค่าถงึ 1,412 ล้านบาท 
โดยมอบโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้ศึกษาในสถานศึกษาที่บริษัทจัดการศึกษาเอง คือ สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ : ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ : ระดับอาชีวศึกษา  
รวมถึงสถานศึกษาเครือข่ายที่บริษัทท�าความร่วมมือในการจัดการศึกษากว่า 250 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในส่วนที่สนับสนุน 
การศึกษาให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส หรือมาจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และมูลนิธิต่าง ๆ บริษัทได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2563) 
รวมจ�านวนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 55,700 ราย

ผลการดําเนินงาน 

ความพ�งพอใจของผูสูงอายุที่รวมโครงการ

ความพ�งพอใจของลูกคา

4.52

4.55

ผูเขารวมโครงการกวา  

34,698 ราย

สงเสร�มเศรษฐกิจชุมชนกวา

735,000 บาท

(ยอดขายจากรานคาชุมชนที่มาขายภายในงาน)

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
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บริการด้วยหัวใจเพื่อชุมชน

บริษทัได้ด�าเนินโครงการประเภทจติสาธาณะในหลายพ้ืนที ่ เพ่ือเป็นการปลูกฝังจติส�านึกให้บคุลากรของบริษทัมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม อกีทัง้ช่วยส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้คนในชุมชน สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชน สังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังน้ี

โครงการ ซีพีแรมแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ชุมชนและสังคม
บริษทัเล็งเห็นถงึการสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
การขาดแคลนเร่ืองทุนทรัพย ์ และอุปกรณ์การเรียน 
ภายในชุมชน รวมถึงภายในพ้ืนที่ชุมชนบางส่วนยังมีกลุ่ม 
เปราะบาง คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในด้านส่ิงของที่จ�าเป็นในเร่ืองการดูแลสุขภาพ จึงได้เกิด
แนวคิดในการจัดท�าโครงการเพ่ือช่วยส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองสวัสดิภาพของกลุ่มผู้เปราะบาง รวมถึงการจัด 
การศกึษาส�าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจดัมอบอปุกรณ์
การเรียนให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนทีชุ่มชนในนิคมอตุสาหกรรม 
จงัหวัดชลบรีุ ทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ในการซือ้อปุกรณ์การเรียน 
ไตรมาสละ 1 คร้ัง นอกจากน้ันยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ 
เข้าร่วมศึกษางานในศูนย์นวัตกรรม และศูนย์การเรียนรู้ 
CPRAM Innovation Center ได้ร่วมส่งต่อส่ิงของที่มีความ

จ�าเป็นแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางตามพ้ืนที่
ชุมชนใกล้เคียง อาทิ อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน 
กระเป๋านักเรียน ถุงเท้านักเรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ผ่านการประสานความร่วมมือ
กับผู้น�าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือไปแล้ว 1 ชุมชน 5 โรงเรียน ช่วยลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนในการซือ้อปุกรณ์เกีย่วข้องกบัการเรียน 
จ�านวน 281 ราย เป็นมูลค่ากว่า 43,555 บาท และลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเปราะบางในการซื้ออุปกรณ์ในการดูแล
สุขภาพร่างกาย จ�านวน 72 ราย เป็นมูลค่ากว่า 15,000 บาท 
นอกจากน้ี ยังมีการขยายโครงการไปยังภูมิภาคอืน่  ๆทัว่ประเทศ 
อาท ิขอนแก่น ล�าพูน สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี เป็นต้น

โครงการคนดีศรีเซเว่น
ในแต่ละวันมีเร่ืองราวมากมายเกิดข้ึนที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไม่เพียงแต่ให้บริการลูกค้า 
ตามหน้าทีท่ีพึ่งปฏิบติั แต่เรายังให้บริการด้วยหัวใจกับลูกค้า
ที่ได ้ รับความเดือดร้อน ตัวอย่างเหตุการณ์ เม่ือช่วง 
ปลายเดือนตุลาคม 2563 ลูกค้าได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า 
ที่ร้าน หลังจากซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ได้เดินออกจากร้าน 
และในขณะก�าลังจะเดินข้ามถนน มีรถมอเตอร์ไซต์ที่ขับมาด้วย
ความเร็วแล้วเสียหลักมาเฉีย่วชนลูกค้า ท�าให้ลูกค้าและคนขับรถ
มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจบ็ด้วยกนัทัง้คู ่ในเวลาน้ัน คณุศศธิร 
คุณพาที ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และคุณศุภวิชญ์ ไชยสิทธิ์  
ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน ก�าลังปฏิบติังานอยู่ภายในร้านเห็นเหตุการณ์ 
จงึได้รีบออกมาช่วยปฐมพยาบาลเบือ้งต้น พร้อมทัง้โทรเรียก 
รถกูภั้ยให้มารับผู้บาดเจบ็ไปส่งทีโ่รงพยาบาล ท�าให้ผู้บาดเจบ็
ปลอดภัยในทีสุ่ด จากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความประทบัใจ 
ให้กบัลูกค้าเป็นอย่างมาก และน่ีเป็นหน่ึงในอกีหลายเร่ืองราว
ความประทับใจที่น่ายกย่องของพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น  
ที่คอยช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

255รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



โครงการสนับสนุนน�้าดื่มให้นักดับเพลิง 
บริษัทได้สนับสนุนและให้ก�าลังใจกับนักดับเพลิงที่มีความต้องการน�้าด่ืมเป็น
จ�านวนมากหลังสูญเสียน�า้ในร่างกายขณะปฏิบติัหน้าทีช่่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้
ตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท  
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย สังคม ชุมชน และหน่วยงานราชการ

โครงการใครติดยายกมือขึ้น 
บริษทัด�าเนินกจิกรรมเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านชมรม To Be 
Number One ของศูนย์กระจายสินค้าซึ่งกิจกรรมของชมรมประกอบไปด้วย  
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

นอกจากโครงการดงักล่าวข้างต้น บริษัทยงัด�าเนนิโครงการที่เป็นการส่งเสรมิความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย และช่วยเหลอื
สังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

01
การรณรงคปลูก
จิตสํานึกและสราง

กระแสนิยม

02
การสรางเสร�ม

ภูมิคุมกันทางจิตใจ
ใหแกเยาวชน
ในชุมชน

03
การสราง

และพัฒนาเคร�อขาย

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส�าหรับชุมชนและ
กลุ่มเปราะบาง
บริษัทตระหนักถึงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันได้สร้างความเสียหาย 
ให้กับชุมชน กลุ่มเปราะบางและสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งสาเหตุ 
อาจเกิดข้ึนจากคนในชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสาเหตุของการ 
เกิดเพลิงไหม้ และไม่รู้วิธีการระงับเหตุเบื้องต้นเม่ือเกิดเหตุ เพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัย และสร้างความสัมพันธ์ทีดี่กบัชุมชน บริษทัจงึด�าเนินการอบรม
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงข้ันต้น และการอพยพหนีไฟ 
ให้กับประชาชนในชุมชน กลุ่มเปราะบาง (โรงเรียนโสตศึกษา สถานศึกษา  
โรงพยาบาล สถานรับเล้ียงเด็กอ่อน บ้านพักคนชรา) มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต ่
ปี 2541 โดยในปี 2563 บริษัทด�าเนินการอบรมให้ความรู้ฝึกอบรมให้ความรู้  
ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้กับชุมชน ดังนี้ ชุมชน จ�านวน 
2 แห่ง (เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ชุมชนริมคลองบางบัว) โรงเรียนโสตศึกษา 
จ�านวน 3 แห่ง (กาญจนบุรี นครปฐม และทุ่งมหาเมฆ) โรงพยาบาล จ�านวน 
1 แห่ง (ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) หน่วยงานราชการ จ�านวน 
2 แห่ง ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  
(ส่วนแยกตลิ่งชัน) มีผู้ได้รับการอบรม 2,481 ราย
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นอกจากน้ี ยังมีโครงการ “ใครติดยายกมือข้ึน” ซึ่งเป็น
โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการ
บ�าบัดรักษาฟื ้นฟูสมรรถภาพ และฝึกพัฒนาอาชีพ ให้ 
สามารถกลับมาด�าเนินชีวิตปกติได้ในสังคม อีกทั้งชมรม 
ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกของชมรม สามารถแบ่งได้
เป็น 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายท่ีต้องเรียนรู้ และเครือข่าย 
ที่ต้องเข้าไปช่วยในการต้ังชมรม เพ่ือช่วยชมรม To Be  
Number One ของกลุ่มอืน่ ๆ  ให้สามารถจดัต้ังได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้  Active  Learning  และการสร้างนวตักรรมจากกระบวนการของ  STEM 
บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่างย่ังยืน บริษทัจงึจดัโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือสร้างความตระหนักในการคดัแยกขยะก่อนทิง้ 
เพ่ือลดปริมาณขยะต้ังแต่ต้นทาง โดยร่วมมือกับโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงานและน�าประเด็นน้ีเข้าไปเป็น 
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพ่ือสร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาเร่ืองขยะ และวิธีการจัดการ  
อย่างเหมาะสม จดัสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการคดัแยกขยะ รวมถงึโครงการน้ียังสามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมสู่ครัวเรือน 
ได้อีกด้วย นอกจากน้ี หากมีการร่วมมือกันทั้งโรงเรียน บ้าน และชุมชน ย่อมท�าให้เกิดประสิทธิผลและสร้างจิตส�านึกที่ดี 
ต่อสังคม และสร้างคณุค่าได้อย่างย่ังยืน ปัจจบุนัสามารถลดปัญหาขยะในครัวเรือนได้ร้อยละ 50 ต่อวัน และขยะหลายประเภท
สามารถน�าไปรีไซเคิล และประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

โครงการชมุชนคนรกัหมา 
บริษทัตระหนักถงึความปลอดภัยของชุมชนจากปัญหาสุนัขจรจดั จงึได้ด�าเนินโครงการชุมชนคนรักหมาเพ่ือเป็นการดูแลสุนัข
ในชุมชน ให้อยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนอย่างมีความสุข ลดปัญหาสุนัขจรจัด และดูแลสุขภาพสุนัขในชุมชน ไม่ให้ติดเช้ือ 
พิษสุนัขบ้า และแพร่สู่สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนกว่า 19 ชุมชน ดูแลสุนัขชุมชนกว่า 553 ตัว

โครงการ 7 ส และความปลอดภยัในโรงเรยีน 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กบัชีวิตและทรัพย์สินของบคุลากร
ในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน บริษัทได้ด�าเนินการจัดคณะ
ท�างานเข้าร่วมประชุมกบัโรงเรียนเพ่ือให้ค�าแนะน�าในการเขียน
แผนการฝึกซ้อม รวมถึงการอบรมให้คุณครู นักเรียน  
และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความ 
เส่ียงอันตรายที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งซักซ้อม
อพยพหนีไฟในสถานการณ์จ�าลองเม่ือเกดิเหตุเพลิงไหม้และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงบัอคัคภัีย การตรวจสอบอปุกรณ์ฉกุเฉนิ อาท ิถงัดับเพลิง  
ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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กระบวนการจัดการข้อเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษทัได้เปิดช่องทางส�าหรับรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อกงัวลจากชุมชน ผ่านช่องทางทีส่ามารถเข้าถงึได้หลากหลาย เช่น หน่วยงาน 
รับข้อร้องเรียน (Contact Center) ช่องทางออนไลน์ และส่ือทางสังคม โดยมีการติดตามผลข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดการแก้ไข  
ซึ่งน�าไปสู่การปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี ซพีี ออลล์ อยู่เคยีงข้าง สร้างรอยย้ิมให้กบัชุมชน ด้วยความมุ่งม่ัน ส่งผลให้ในปี 2563 ชุมชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการด�าเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.33 เม่ือเทยีบกบัปี 2562

กระบวนการจัดการขอรองเร�ยน

แจงผล
กลับ

บันทึก
ขอมูล

สุมประเมิน
ความพ�งพอใจ

ในการแก ไข
ปญหา

ลูกคา

ชองทางประเมิน
ความพ�งพอใจ

เบอรลูกคาสัมพันธ
0 2826 7744

ตางจังหวัด (โทรฟร�)
1800 226 671

FAQ@7eleven.co.th

ปณฝ.สีลม 1033
กรุงเทพฯ 10504

• หนาจอ SC หลังราน
• แบบฟอรมขอมูล
 แนะนําติชม

7eleven
Thailand

cpall7

พ�จารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

พ�จารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

Contact
Center 

GO CRM

Data Base

จัดการขอรองเร�ยน
ภายใน 24 ชั่วโมง

โทรแจงรานเซเวนอีเลฟเวน

โทรแจง + สงอีเมลแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด
และทีมประสานรัฐกิจ
ทีมสื่อสารปฏิบัติการ
ว�เคราะห Call ทันที

ทีมประสานรัฐกิจ รวมกับ
ทีมปฏิบัติการ เจรจา และ
เขาเยี่ยมลูกคา 
*แก ไขจนลูกคาไดรับความพอใจ
ภายใน 24 ช.ม.

ทีมประสานรัฐกิจ
คียปดงานกลับมาที่
Contact Center 
1. ว�ธีการแก ไขปญหา
2. คาใชจาย

กรณีฉุกเฉิน

1. กรณีที่ลูกคา
 ไดรับบาดเจ็บ
 เจ็บปวย
 เขาโรงพยาบาล

หลักเกณฑ
พ�จารณา

2. กรณีที่มีผลกระทบ
 กับภาพลักษณ และ
 ชื่อเสียงของบร�ษัท

3. พนักงานไดรับ
 บาดเจ็บ อุบัติเหตุ
 ภายในหร�อ
 ภายนอกราน

CP ALL
แอปพลิเคชัน

กรณีทั่วไป

จัดการขอรองเร�ยน
อยางนอย 4 วัน ไมเกิน 30 วัน

• การบร�การของพนักงาน
 และความสะดวก
• สินคา
• ราคาสินคา
• สภาพของราน
• คุณภาพ
• ความสะอาด

โทรแจงรานสาขา สงอีเมลแจง
ทีมปฏิบัติการ ระดับผูจัดการฝายข�้นไป
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด

หนวยงานที่เกี่ยวของ แจงผลการแก ไข
กลับมาที่ Contact Center เพ�่อบันทึก
และปดงานในระบบ Go CRM
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GRI Standard รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563

302-1 (e) ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 7,543,731.28 8,390,153.22 9,149,268.02 9,359,865.15

ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กิกะจูล 273,582.89 501,239.88 544,162.86 556,226.90

การเผาไหม้อยู่กับที่ กิกะจูล 273,582.89 370,720.89 414,339.03 424,515.91

•	 น้ำ�มันเต� กิกะจูล 161,001.74 23,384.76 0 0

•	 น้ำ�มันดีเซล กิกะจูล 4,086.98 1,644.70 7,980.44 5,714.41

•	 ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 69,182.62 292,398.72 348,141.34 355,268.85

•	 ก๊�ซธรรมช�ติ กิกะจูล 39,311.55 53,292.70 58,217.25 63,532.65

การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ กิกะจูล N/A 130,519.00 129,823.82 131,710.99

•	 น้ำ�มันดีเซล กิกะจูล N/A 115,852.21 114,460.20 117,073.99

•	 น้ำ�มันเบนซิน กิกะจูล N/A 14,666.67 15,363.62 14,636.19

•	 ก๊�ซธรรมช�ติ กิกะจูล N/A 0.12 0.0032 0.82

302-1 (b) ปริมาณพลังงานหมุนเวียน กิกะจูล 2,759.40 15,482.29 15,102.14 16,195.78

•	พลังง�นคว�มร้อนจ�กแสงอ�ทิตย์ กิกะจูล 2,759.40 2,759.40 2,798.50 1,796.64

•	พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ กิกะจูล N/A 12,722.89 12,303.64 14,399.14

302-1 (c) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจาก
ภายนอก

กิกะจูล 7,267,388.99 7,873,431.05 8,590,003.02 8,787,442.48

•	พลังง�นไฟฟ้�จ�กโครงข่�ยไฟฟ้�
ของประเทศ

กิกะจูล 7,267,165.11 7,872,737.87 8,578,506.85 8,699,470.97

•	พลังง�นไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์ กิกะจูล 223.88 693.18 11,496.18 87,971.51

302-3 (a) ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อ 
หน่วยรายได้

กิกะจูลต่อล้านบาท 15.41 15.89 16.02 17.12

303-3 (a) ปริมาณการน�าน�้ามาใช้ทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 9.06 8.67 9.35 9.54

•	 น้ำ�ใต้ดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 1.04 1.27 1.35 1.46

•	 น้ำ�จ�กผู้จัดห�ภ�ยนอก		
(Third-Party Water)

ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 8.02 7.40 8.00 8.08

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กผิวดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 7.95

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กน้ำ�บ�ด�ล ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 0.13

303-3 (b) ปริมาณการน�าน�้าจากแหล่ง
ขาดแคลนน�้ามาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 3.67 4.85

•	 น้ำ�ใต้ดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A 1.29 1.31

•	 น้ำ�จ�กผู้จัดห�ภ�ยนอก		
(Third-Party Water)

ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A 2.38 3.54

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กผิวดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 3.47

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กน้ำ�บ�ด�ล ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 0.07
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GRI Standard รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563

303-3 (b) ปริมาณน�้าสะอาด
ที่ถูกน�ามาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 9.35 9.54

•	 น้ำ�สะอ�ด	(≤1,000	mg/L	Total	
Dissolved	Solids)

ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A 9.35 9.54

•	 น้ำ�ที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่และใช้ซ้ำ�ทั้งหมด ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 0.19 0.93 0.51 0.75

ความเข้มข้นการน�าน�้ามาใช้ต่อ
หน่วยรายได้

ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท 18.52 16.43 16.38 17.46

305-2 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

1,066,918.55 1,137,849.23 1,229,764.63 1,188,079.57

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

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 9,008.51 13,051.12 13,343.50 10,593.86

•	 ก๊�ซมีเทนจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 914.04 3,253.40 3,724.42 819.66

•	 ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงที่มีก�รเคลื่อนที่ ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 8,094.47 9,797.72 9,021.92 9,253.95

305-1 (c) •	 ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงชีวภ�พ	 
(Biogenic)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 579.15 520.25

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

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 1,057,910.04 1,124,798.10 1,216,421.13 1,177,485.71

•	พลังง�นไฟฟ้�ที่ซื้อจ�กภ�ยนอก ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 1,057,910.04 1,124,798.10 1,216,421.13 1,177,485.71

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได ้
จากการใช้พลังงานทดแทน

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า N/A 744.48 2,491.45 12,269.05

305-4 (a) ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Scope 1 และ Scope 2) 
ต่อหน่วยรายได้ 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อล้านบาท

2.18 2.16 2.15 2.17

305-3 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3)

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า N/A N/A 1,274,754.60 1,412,920.47

•	 ก�รซื้อสินค้�และบริก�ร	 
(บรรจุภัณฑ์พล�สติก)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 231,528.50 137,739.12

•	 ก�รขนส่งและกระจ�ยสินค้�ต้นน้ำ� ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 90,128.25 141,122.76

•	 ก�รจัดก�รของเสียที่เกิดจ�ก 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 192,510.20 68,003.90

•	 ก�รเดินท�งเพื่อธุรกิจ	(ท�งอ�ก�ศ) ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 2,588.75 793.62

•	 ก�รเดินท�งไป-กลับของบุคล�กร	
(ย�นยนต์ส่วนบุคคล)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 2,934.80 2,934.80

•	 ก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำ�หน่�ย	 
(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์์)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 741,535.40 1,052,100.15

•	 ก�รจัดก�รซ�กผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ย	
(บรรจุภัณฑ์พล�สติก)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 13,528.70 10,226.12

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  0  4,945.97  33,332.36 85,212.55
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306-3 (a) ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 74,181.51 135,440.47 174,461.64 126,402.29

306-4 (a) ปริมาณของเสียที่น�าไปใช้ประโยชน์
ทั้งหมด

ตัน 31,830.22 88,692.43 126,259.35 78,472.83

306-4 (b) ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 2.25 1.94 18.35 59.40

•	 นำ�กลับม�ใช้ใหม่ ตัน 2.25 1.94 17.89 45.83

•	 นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน N/A N/A 0.46 13.57

306-4 (c) ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 31,827.97 88,690.49 126,241.00 78,352.30

•	 ใช้ซ้ำ� ตัน N/A N/A N/A 61.13

•	 นำ�กลับม�ใช้ใหม่ ตัน 26,712.96 82,586.89 119,780.06 70,008.31

•	 ปุ๋ยหมัก ตัน 5,115.01 6,103.60 6,460.94 6,613.28

•	 นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน N/A N/A N/A 1,730.71

306-5 (a) ปริมาณของเสียที่น�าไปก�าจัดทั้งหมด ตัน 42,351.29 46,748.03 48,202.29 47,929.46

306-5 (b) ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 26.77 29.00 25.84 9.78

•	 เผ�ทำ�ล�ย ตัน 23.76 26.54 20.20 4.33

•	 ฝังกลบ ตัน 3.01 2.45 5.64 5.45

306-5 (c) ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 42,324.52 46,719.04 48,176.45 47,919.68

•	 เผ�ทำ�ล�ย ตัน 1,651.77 1,955.43 1,778.93 0

•	 ฝังกลบ ตัน 40,672.75 44,763.61 46,397.52 47,919.68

ร้อยละปริมาณของเสียที่ถูกน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อปริมาณของเสียทั้งหมด

ร้อยละ 43 65 72 62

หม�ยเหตุ	:
•	 N/A	หมายถึง	ไม่มีข้อมูล	หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
•	 ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนปี	2563	เป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน	GRI	Standard	

version	2016	(ปรับปรุง	version	2018	และ	2020)
•	 ปริมาณพลังงานที่ใช้ในหน่วยจูล	ค�านวณจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคูณกับค่าความร้อนของเชื้อ

เพลิงแต่ละประเภท	อ้างอิงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)
•	 ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด	เท่ากับผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	ปริมาณพลังงาน

หมุนเวียน	และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก	
•	 ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้	เท่ากับสัดส่วนปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดต่อรายได้

หน่วยล้านบาท
•	 ปริมาณการน�าน�้ามาใช้ทั้งหมด	เท่ากับผลรวมปริมาณการใช้น�้าใต้ดิน	และปริมาณการใช้น�้าจาก 

ผู้จัดหาภายนอก		ได้แก่	การประปานครหลวง	การประปาส่วนภูมิภาค	และผู้ ให้เช่าพื้นที่
•	 ปริมาณการน�าน�้าจากแหล่งขาดแคลนน�้ามาใช้ทั้งหมด	ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	Aqueduct	Water	

Risk	Atlas	(Aqueduct	Global	Maps	3.0)	ของสถาบันทรัพยากรโลก	(WRI)
•	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ค�านวณจากปริมาณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกคูณกับ

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	อ้างอิงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การ
มหาชน)		และรายงานให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ตามมาตรฐานในการค�านวณ	 
การจัดการ	และการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(GHG	Protocol)	ส�าหรับการค�านวณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่1,	2	และ	3

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงทั้งหมด	ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย	การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่	และการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ		(ยังไม่
รวมการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่กับที่	และการรั่วไหลของสารท�าความเย็น)

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน	เท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกองค์กรคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	อ้างอิง
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น	ๆ	ครอบคลุมกิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการ	(บรรจุภัณฑ์
พลาสติก)	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน�้า	การจัดการของเสียที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ	 
การเดินทางเพื่อธุรกิจ	(ทางอากาศ)	การเดินทางไป-กลับของบุคลากร	(ยานยนต์ส่วนบุคคล)	 
การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย	(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)	การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย	 
(บรรจุภัณฑ์พลาสติก)	

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการใช้พลังงานหมุนเวียน	ครอบคลุมการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์	และพลังงานความร้อนใต้พิภพ	

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ค�านวณจากปริมาณลดใช้ 
ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

•	 ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้	เท่ากับสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงานต่อรายได้หน่วยล้านบาท

•	 ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย	รายงานตามกรอบการรายงานความยั่งยืน	GRI	
Standard	version	2020	โดยปี	2562	-	2563	เพิ่มปริมาณสินค้าตัดจ่ายและทรัพย์สินตัดจ่าย	
(Write-off)	ของบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และค�านวณปี	2560	–	2561
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ข้อมูลด้านบุคลากร

GRI Standard ข้อมูล
2560 2561 2562 2563

จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ

102-8 จ�านวนพนักงาน

 จ�าแนกตามเพศ

•	ช�ย 25,942 34.21 33,110 35.72 48,159 39.19 66,910 34.94

•	หญิง 49,900 65.79 59,582 64.28 74,735 60.81 124,570 65.06

 จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

 พนักงานประจ�า

	•	ช�ย 25,942 34.21 28,330 33.88 30,670 32.87 34,585 33.83

	•	หญิง 49,900 65.79 55,279 66.12 62,641 67.13 67,642  66.17

 คนงาน / ผู้รับเหมา

	•	ช�ย N/A N/A 4,780 52.63 17,489 59.12 32,325 36.22

	•	หญิง N/A N/A 4,303 47.37 12,094 40.88 56,928 63.78

405-1 ความหลากหลายของพนักงาน

 จ�าแนกตามระดับ

 ผู้บริหารระดับสูง

	•	ช�ย 14 77.78 55 69.62 41 66.13 32 57.14

	•	หญิง 4 22.22 24 30.38 21 33.87 24 42.86

 ผู้บริหาร

	•	ช�ย 1,106 45.38 1,151 43.91 937 43.48 1,259 44.18

	•	หญิง 1,331 54.62 1,470 56.08 1,218 56.52 1,591 55.82

 ผู้บริหารระดับต้น

	•	ช�ย N/A N/A 856 42.82 610 41.27 797 42.24

	•	หญิง N/A N/A 1,143 57.18 868 58.73 1,090 57.76

 เจ้าหน้าที่

	•	ช�ย 24,822 33.82 27,124 33.52 29,692 32.59 33,294 33.52

	•	หญิง 48,565 66.18 53,785 66.48 61,402 67.41 66,027  66.48  

 จ�าแนกตามอายุ

 อายุน้อยกว่า 30 ปี

	•	ช�ย 13,917 33.31 15,170 32.80 16,875 32.10 18,218  32.81

	•	หญิง 27,860 66.69 31,082 67.20 35,700 67.90 37,306 67.19

 อายุ 30-50 ปี

	•	ช�ย 11,667 35.24 12,699 35.05 13,224 33.79 15,717 34.99

	•	หญิง 21,438 64.76 23,535 64.95 25,907 66.21 29,203  65.01
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GRI Standard ข้อมูล
2560 2561 2562 2563

จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ

 อายุมากกว่า 50 ปี

	•	ช�ย 358 37.29 461 41.05 571 35.58 650 36.46

	•	หญิง 602 62.71 662 58.95 1,034 64.42 1,133 63.54

 จ�าแนกตามศาสนา

	•	พุทธ 73,296 96.64 77,174 92.30 87,989 94.30 96,180 94.08

	•	คริสต์ 461 0.61 475 0.57 532 0.57 599 0.59

	•	อิสล�ม 2,980 3.93 4,123 4.93 4,725 5.06 4,882 4.78

401-1 การจ้างงาน

 จ�าแนกตามเพศ

	•	ช�ย
34,123 N/A

16,637 36.98 16,827 35.25 13,767 34.12

	•	หญิง 28,356 63.02 30,911 64.75 26,586 65.88

	อัตร�ก�รจ้�งใหม่ 44.99 53.81 51.16 39.47

 จ�าแนกตามอายุ

	•	อ�ยุน้อยกว่�	30	ปี 27,505 80.61 37,013 82.26 38,852 81.39 33,119 82.07

	•	อ�ยุ	30-50	ปี 6,587 19.30 7,945 17.66 8,772 18.37 7,134 17.68

	•	อ�ยุม�กกว่�	50	ปี 31 0.09 35 0.08 114 0.24 100 0.25

401-1 การลาออก

 จ�าแนกตามเพศ

	•	ช�ย
33,502 N/A

13,470 38.31 14,902 38.29 12,022 34.24

	•	หญิง 21,690 61.69 24,019 61.71 23,086 65.76

	อัตร�ก�รล�ออก 44.17 42.05 41.71 34.34

 จ�าแนกตามอายุ

	•	อ�ยุน้อยกว่�	30	ปี 26,327 78.58 27,324 77.71 30,012 77.11 26,996 76.89

	•	อ�ยุ	30-50	ปี 7,078 21.13 7,691 21.88 8,753 22.49 7,871 22.42

	•	อ�ยุม�กกว่�	50	ปี 97 0.29 145 0.41 156 0.40 241 0.69

401-3 การลาคลอด และเลี้ยงดูบุตร

พนักง�นที่ใช้สิทธิ์ล�คลอด	และ
เลี้ยงดูบุตร

N/A N/A N/A N/A 2,959 3.17 3,592 3.51

พนักง�นทีก่ลับม�ทำ�ง�นหลังจ�ก
ใช้สิทธิ์ล�คลอด	และเลี้ยงดูบุตร

N/A N/A N/A N/A 2,615 2.80 3,225 3.15

102-41 ข้อตกลงการเจรจาต่อรอง

ตัวแทนพนักง�น
คณะกรรมก�รสวัสดิก�ร

52,795 99.55 56,722 99.29 64,115 100 102,227 100
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GRI Standard ข้อมูล
2560 2561 2562 2563

ชั่วโมงต่อรายต่อปี ชั่วโมงต่อรายต่อปี ชั่วโมงต่อรายต่อปี ชั่วโมงต่อรายต่อปี

404-1 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยทั้งหมด N/A 25.47 22.18 18.91

 จ�าแนกตามเพศ

	•	ช�ย N/A 26.57 20.51 17.35

	•	หญิง N/A 24.37 23.84 20.47

 จ�าแนกตามระดับ

 ผู้บริหารระดับสูง

	•	ช�ย N/A 88.67 69.41 83.29

	•	หญิง N/A 20.50 70.81 85.88

 ผู้บริหาร

	•	ช�ย
54.44

65.28 45.14 40.03

	•	หญิง 57.13 45.42 40.62

 ผู้บริหารระดับต้น

	•	ช�ย N/A 42.40 46.07 39.42

	•	หญิง N/A 42.08 46.25 40.71

 เจ้าหน้าที่

	•	ช�ย
81.98

25.55 18.72 16.43

	•	หญิง 23.78 22.75 19.96

หม�ยเหตุ	:
•	 N/A	หมายถึง	ไม่มีข้อมูล	หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
•	 การรายงานผลการด�าเนินงานความยั่งยืนเป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน	GRI	Standard	version	2016
•	 ข้อมูลด้านบุคลากรครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ	
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ผลการด�าเนินงานความย่ังยืนปี 2563 ข้อมลูด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
GRI 

Standard ข้อมูล หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พนักงาน

403-9 (a) 
(2018)

•  จำ�นวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจ�กก�รทำ�ง�น
ร�ย

0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 2 0

•  อัตร�ผู้บ�ดเจ็บทั้งหมดที่มีคว�มรุนแรงสูง  
(ไม่รวมเสียชีวิต) กรณี/1,000,000 

ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

N/A N/A 0 0.004

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0.01

•   อัตร�ก�รบ�ดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด 
กรณี/1,000,000 
ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

N/A N/A 1.22 2.14

N/A N/A N/A N/A 2.27 0.69 3.02 1.99

•  จำ�นวนชั่วโมงก�รทำ�ง�นรวม
ชั่วโมง

N/A 192,955,020 222,630,585 251,718,321

N/A N/A  67,743,167 125,211,853  74,829,447  147,801,138 83,430,837 168,287,484 

403-10 
(a)  
(2018)

•  จำ�นวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจ�กก�รทำ�ง�น
ร�ย

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

•  จำ�นวนกรณีที่เจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นทั้งหมด
กรณี

N/A N/A 0 0

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

403-2 (a) 
2016

•  อัตร�ก�รข�ดง�น 
%

0.90 2.26 2.34 2.28

0.36 0.55 2.41 2.18 2.64 2.20 2.58 2.13

•  อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�น 
จ�กก�รทำ�ง�น กรณี/1,000,000 

ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

1.95 1.10 0.71 1.66

3.56 1.06 1.93 0.65 1.28 0.43 2.21 1.38

•  อัตร�ก�รเจ็บป่วยด้วยโรคจ�กก�รทำ�ง�นทั้งหมด 
กรณี/1,000,000 
ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้รับเหมา	 	

403-9 (a) 
(2018) 

•  จำ�นวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจ�กก�รทำ�ง�น
ร�ย

0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 2 1

•  อัตร�ผู้บ�ดเจ็บทั้งหมดที่มีคว�มรุนแรงสูง  
(ไม่รวมเสียชีวิต) กรณี/1,000,000 

ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

N/A N/A 0 0

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

•  อัตร�ก�รบ�ดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด 
กรณี/1,000,000 
ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

N/A N/A 1.51 0.52

N/A N/A N/A N/A 2.02 0.93 0.80 0.34

•  จำ�นวนชั่วโมงก�รทำ�ง�นรวม
ชั่วโมง

N/A 60,757,234 63,698,344 232,938,058

N/A N/A 37,375,636 23,381,598 33,717,995 29,980,349 88,997,868 143,940,190

403-10 (a)  
(2018)

•  จำ�นวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจ�กก�รทำ�ง�น
ร�ย

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

•  จำ�นวนกรณีที่เจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นทั้งหมด
กรณี

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

•  อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�นจ�กก�รทำ�ง�น 
(LTIFR) กรณี/1,000,000 

ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

1.99 1.02 0.99 0.37

N/A N/A 0.94 1.15 1.28 0.67 0.52 0.28
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ผลการด�าเนินงานความยั่งยืนปี 2563 ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

หม�ยเหตุ:
•	 N/A	หมายถึง	ไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
•	 บรษัิท	ซพี	ีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่รวมข้อมลูส�าหรบัร้านสาขาทีไ่ด้รบัสทิธ์ิช่วงในอาณาเขต	(Sub-area)
•	 บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	อาหารพร้อมรับประทาน	(ลาดหลุมแก้ว),	เบเกอรี่	(ลาดกระบัง)	ปี	2561	เพิ่มการ

รายงานข้อมูล	ซีพีแรม	ชลบุรี
•	 ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้าน	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

(รปภ.)	ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงร้านสาขา	และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ	Store	Business	
Partner	(SBP)	และผู้รับเหมาขนส่งของศูนย์กระจายสินค้าบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในปี	2563

•	 ผู้รับเหมา	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	นับรวมผู้รับเหมาทั้งหมด	(ผู้รับเหมาประจ�า	ผู้รับเหมาที่
เข้ามาในพื้นที่สาขา	Supplier	ขนส่ง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	(รปภ.)	แม่บ้าน)

•	 ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้านประจ�าส�านักงาน-อาคาร	เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย	(รปภ.)	ผู้รับเหมาในสายการผลิต	และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ	ผู้รับเหมาซ่อมสร้าง	
ในปี	2563

•	 อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง	(ไม่รวมเสียชีวิต)	=	จ�านวนราย	(กรณี)	ของผู้ปฏิบัติงานที่
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�างานที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ	โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ฟื้นตัว	สู่สถานะก่อนการเกิดบาดเจ็บ	ภายใน	6	เดือน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	1,000,000	(ชั่วโมง
การท�างาน)	/	จ�านวนชั่วโมงการท�างานรวม	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

•	 อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	=	จ�านวนราย	(กรณี)	ของผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจาก
การท�างาน	(นับรวมตั้งแต่	ได้รับการรักษามากกว่าปฐมพยาบาล	หรือ	ถูกจ�ากัดการท�างาน	หรือ	ถูก
โอนย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นชั่วคราว	แต่ไม่หยุดงาน,	หยุดงานตั้งแต่	1	วันขึ้นไป,	หยุดงานตั้งแต่	6	
เดือนขึ้นไป,	ทุพพลภาพ	จนถึงเสียชีวิต)	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	1,000,000	(ชั่วโมงการท�างาน)	/	
จ�านวนชั่วโมงการท�างานรวม	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

•	 อัตราการขาดงาน	=	จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย	รวมทั้งการหยุดงานอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่
การลาที่ได้รับอนุญาต	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	100	/	จ�านวนวันท�างานทั้งหมดในรอบปี

•	 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการท�างาน	=	จ�านวน	(กรณี)	ของการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน	
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการท�างาน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	1,000,000	(ชั่วโมงการท�างาน)	
/	จ�านวนชั่วโมงการท�างานรวม	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

•	 อตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างานท้ังหมด	=	จ�านวนราย	(กรณี)	ทีเ่จบ็ป่วยจากการท�างานจ�านวนชัว่โมง
การท�างานรวม	(ในช่วงเวลาทีร่ายงานผล)	X	1,000,000	(ชัว่โมงการท�างาน)	/	จ�านวนชัว่โมงการท�างาน
รวม	(ในช่วงเวลาทีร่ายงานผล)

GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2561 2562 2563

ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

G4 - FP6

ยอดขายสินค้าสินค้าที่มีการปรับลดไขมัน	ไขมันทรานส์	โซเดียม	และน�้าตาล

ร้อยละ

1.15 3.12 1.32

• กลุ่มอ�ห�รพร้อมท�น 3.12 0.15

• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) 0.00 1.16

• กลุ่มผลิตภัณฑ์บริโภค (อ�ห�รสำ�เร็จรูป) 0.00 0.00

G4 - FP7

ยอดขายสินค้าที่มีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ร้อยละ

1.10 0.00 6.93

• กลุ่มอ�ห�รพร้อมท�น 0.00 1.01

• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) 0.00 5.96

• กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มบริโภค (อ�ห�รสำ�เร็จรูป) 0.00 0.00

ยอดขายสินค้าที่มีการปรับปรุงสูตร

ร้อยละ

0.20 5.66 7.55

• กลุ่มอ�ห�รพร้อมท�น 3.80 2.21

• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) 1.86 5.33

• กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มบริโภค (อ�ห�รสำ�เร็จรูป) 0.00 0.00

หม�ยเหตุ : 
•	 ข้อมูลครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม	(Private	Brand)	เท่านั้น
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GRI Content Index

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

12-19

102-3	Location	of	headquarters Collaborative	Value	Chain	 
for	Everyone’s	Happiness

19

102-4	Location	of	operations Collaborative	Value	Chain	 
for	Everyone’s	Happiness

12-19

102-5	Ownership	and	legal	form Refer	to	CP	ALL	Annual	Report	 41-50

102-6	Markets	served Collaborative	Value	Chain	 
for	Everyone’s	Happiness

12-19

102-7	Scale	of	the	organization Collaborative	Value	Chain	 
for	Everyone’s	Happiness

12

Refer	to	CP	ALL	Annual	Report 3,17, 25-30

102-8	Information	on	employees	and	other	workers Appendix 264-266

102-9	Supply	chain Emphasis	on	All	Material	Issues	 
for	Sustainability	in	All	Dimensions		

13

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

Annual	Report No	Significant	changes	
to	the	organization	and	

supply	chain

102-11	Precautionary	Principle	or	approach Corporate	of	Good	Governance,	
Manage	Transparently

45, 48-54

Refer	to	CP	ALL	Annual	Report 62-74

102-12	External	initiatives Message	from	Chairman 3

Corporate	of	Good	Governance,
Manage	Transparently							

52

Standing	Beside	Honesty,
Stepping	Aside	Corruption

63

Embracing	Differences,	Building	 
Bridges,	and	Forging	Shared	Benefits

85

102-13	Membership	of	associations Embracing	Differences,	Building	 
Bridges,	and	Forging	Shared	Benefits

84

GRI 102: General Disclosures
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Disclosures Chapter
Page/ Website/ 

Omission
External Assurance

Strategy

102-14	Statement	from	senior	decision-maker Message	from	Chairman 2-3

Message	from	Chairman	of	Executive	
Committee

4-5

Ethics and Integrity

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

Building	on	Ambition,	Strategy	 
for	Sustainability

26

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

34-38

Stakeholder Engagement

GRI 103: Management Approach 2016

103-2	The	management	approach	and	its	
components

Embracing	Differences,	Building	 
Bridges,	and	Forging	Shared	Benefits

76-90

GRI 102: General Disclosures 2016

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

76-90

102-41	Collective	bargaining	agreements Respecting	Human	Rights,	Committed	
to	International	Principles,	Creating	
Peace  

73

Appendix 280

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

36, 77

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

78-90

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

78-90

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1	Substantiated	complaints	concerning	
breaches	of	customer	privacy	and	losses	of	
customer	data

Standing	beside	honesty,	stepping	
aside	corruption

61

Reporting Practice

102-45		Entities	included	in	the	consolidated	
financial	statements

Refer	to	CP	ALL	Annual	Report	 2 

102-46	Defining	report	content	and	topic	 
Boundaries

Emphasis	on	All	Material	Issues	 
for	Sustainability	in	All	Dimensions		

37-38

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

37
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Disclosures Chapter
Page/ Website/ 

Omission
External Assurance

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

34

102-51	Date	of	most	recent	report Emphasis	on	All	Material	Issues	 
for	Sustainability	in	All	Dimensions

34

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

34

102-53	Contact	point	for	questions	regarding	the	
report

Collaborative	Value	Chain	 
for	Everyone’s	Happiness

19

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

Emphasis	on	All	Material	Issues	 
for	Sustainability	in	All	Dimensions		

34

102-55	GRI	content	index Appendix 269-277

External Assurance

102-56	External	assurance Appendix 288-289

GRI 
Standards Disclosures Chapter Page / 

Website Omission External 
Assurance

Corporate Governance

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	its	
components

Corporate	of	Good	Governance,	
Manage	Transparently

42-46

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Corporate	of	Good	Governance,	
Manage	Transparently

42, 45, 
47, 

48-52, 
54-55

GRI 102: General Disclosures 2016

102-18 Governance	structure Corporate	of	Good	Governance,	
Manage	Transparently

46

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

Corporate	of	Good	Governance,	
Manage	Transparently

43-44, 
47

102-30 Effectiveness	of	risk	management	
processes

Corporate	of	Good	Governance,	
Manage	Transparently

48-55

Refer	to	CP	ALL	Annual	Report 62-74

Anti-Corruption

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	its	
components

Standing	beside	honesty,	
stepping	aside	corruption

58-63

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Standing	beside	honesty,	
stepping	aside	corruption

58, 
60-63

Material Topics
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GRI 
Standards Disclosures Chapter Page / 

Website Omission External 
Assurance

GRI 102: General Disclosures 2016

102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	
about	ethics

Standing	beside	honesty,	
stepping	aside	corruption

61

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-2 Communication	and	training	about	 
anti-corruption	policies	and	procedures	

Standing	beside	honesty,	
stepping	aside	corruption

62-63

205-3 Confirmed	incidents	of	corruption	 
and	actions	taken

Standing	beside	honesty,	
stepping	aside	corruption

62-65

Human Rights and Labor Practices

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	 
its	components

Respecting	Human	Rights,	
Committed	to	International	
Principles,	Creating	Peace		

67-74

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Respecting	Human	Rights,	
Committed	to	International	
Principles,	Creating	Peace		

66, 
69-74

GRI 401: Employment 2016

401-3 Parental	leave Appendix 265

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

412-1 Operations	that	have	been	subject	to	 
human	rights	reviews	or	impact	assess-
ments	

Respecting	Human	Rights,	
Committed	to	International	
Principles,	Creating	Peace		

69, 
72-73

412-2 Employee	training	on	human	rights	policies	
or	procedures

Respecting	Human	Rights,	
Committed	to	International	
Principles,	Creating	Peace		

71

GRI 405: Diversity and equal opportunity 2016

405-1 Diversity	of	governance	bodies 
and	employees

Respecting	Human	Rights,	
Committed	to	International	
Principles,	Creating	Peace		

74

Appendix 264

Leadership & Human Capital Development

GRI 103: Management Approach 2016

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

93-109

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Mix	the	similar,	mend	the	
different,	and	make	good	and	
talented	individuals,	mould	to	
unite	a	force

92, 
95-109
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GRI 
Standards Disclosures Chapter Page / 

Website Omission External 
Assurance

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average	hours	of	training	per	year	 
per	employee

Appendix 266

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

96-103, 
105-109 

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

105-107

Innovation

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	 
its	components

Innovation	creates	intellect,	
increases	business	value

165-179

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Innovation	creates	intellect,	
increases	business	value

164, 167, 
168-179

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-2 Significant	indirect	economic	impacts Innovation	creates	intellect,	
increases	business	value

164, 
168-179

Occupational Health and Safety

103-2 The	management	approach	and	its	
components

Occupational	Safety,	 
Health	and	Environment

183-191

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Occupational	Safety,	 
Health	and	Environment

182, 184, 
186-191

GRI 403: Occupational Health and Safety (Management Approach 2018)

403-1 Occupational	health	and	safety	manage-
ment	system

Elevating	Occupational	Safety,	
Creating	Friendly	Work	 
Environment

185-186

403-2 Hazard	identification,	risk	assessment,	 
and	incident	investigation

Elevating	Occupational	Safety,	
Creating	Friendly	Work	 
Environment

185-191

403-3 Occupational	health	services Elevating	Occupational	Safety,	
Creating	Friendly	Work	 
Environment

186-191

403-4 Worker	participation,	consultation,	 
and	communication	on	occupational	health	
and	safety

Elevating	Occupational	Safety,	
Creating	Friendly	Work	 
Environment

186-191

403-5 Worker	training	on	occupational	health	 
and	safety

Elevating	Occupational	Safety,	
Creating	Friendly	Work	 
Environment

189-191
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GRI 
Standards Disclosures Chapter Page / 

Website Omission External 
Assurance

403-6 Promotion	of	worker	health Elevating	Occupational	Safety,	
Creating	Friendly	Work	 
Environment

186-188, 
190-191

403-7 Prevention	and	mitigation	of	occupational	
health	and	safety	impacts	directly	linked	by	
business	relationships

Elevating	Occupational	Safety,	
Creating	Friendly	Work	 
Environment

188-191

GRI 403: Occupational Health and Safety (Topic-specific disclosures 2018)

403-9 Work-related	injuries Appendix 267 Work-related	injuries	 
does	not	covered	to	part	
time	employee	of	SBP,	
there	still	in	the	process	of	
data	collection.	This	data	
will	be	completed	in	2025.

403-10 Work-related	ill	health Appendix 267 Work-related	ill	health
does	not	covered	to	part	
time	employee	of	SBP,	
there	still	in	the	process	of	
data	collection.	This	data	
will	be	completed	in	2025.

Health and Well Being

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	 
its	components

Selecting	Hygienic	Food	with	 
the	Consumer	Health	at	Heart

133-145

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Selecting	Hygienic	Food	with	 
the	Consumer	Health	at	Heart

132, 
135-145

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

135

Appendix 268

FP7 Percentage	of	total	sales	volume	of	
consumer	products,	by	product	category,	
that	contain	increased	nutritious	ingredi-
ents	like	fiber,	vitamins,	minerals,	
phytochemicals	or	functional	food	
additives

Selecting	Hygienic	Food	with	 
the	Consumer	Health	at	Heart

135

Appendix 268

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements	for	product	and	service	
information	and	labeling

Selecting	Hygienic	Food	with	 
the	Consumer	Health	at	Heart

136, 
140-141

Education

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	its	
components

Creating	educational	opportunities,	
creating	jobs,	creating	the	future

150-162
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GRI 
Standards Disclosures Chapter Page / 

Website Omission External 
Assurance

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Creating	educational	opportunities,	
creating	jobs,	creating	the	future

148-149, 
151-162

GRI 404: Training and Education 2016

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

Creating	educational	opportunities,	
creating	jobs,	creating	the	future

151

Social Impact

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	its	
components

Sharing	Opportunities	and	
Creating	Value	for	Society

115-129

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sharing	Opportunities	and	
Creating	Value	for	Society

114, 
116-129

GRI 413: Local Communities 2016

413-1 Operations	with	local	community	
engagement,	impact	assessments,	
and	development	programs	

Sharing	Opportunities	and	
Creating	Value	for	Society

249-258

GRI 204: Procurement Practices 2016

204-1 Proportion	of	spending	on	local	suppliers	 Sharing	Opportunities	and	
Creating	Value	for	Society

250

Ecosystem and Biodiversity Protection

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	 
its	components

Protecting	the	Ecosystem	 
and	Committing	to	Being	Green

215-225

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Protecting	the	Ecosystem	 
and	Committing	to	Being	Green

214, 
216-225

GRI 304: Biodiversity 2016 

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

Protecting	the	Ecosystem	 
and	Committing	to	Being	Green

215-225

GRI 308: Supplier environmental assessment 2016

308-1 New	suppliers	that	were	screened	using	
environmental	criteria

Cascading	Responsibilities	
Throughout	the	Value	Chains

240-241

Climate Change Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	 
its	components

Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy														

197-198

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Climate	Change	Management 196, 
199-200, 
198-202, 
205-212
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GRI 
Standards Disclosures Chapter Page / 

Website Omission External 
Assurance

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy	consumption	within	the	organization Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy									

199-200

Appendix 261

302-3 Energy	intensity Appendix 261

302-5 Reductions	in	energy	requirements	 
of	products	and	services	

Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy														

206-208

GRI 305: Emissions 2016

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy

198-200 Direct	GHG	emissions	from	
refrigerant	reflled	and	
stationary	combustion	are	
not	available.	This	data	will
be	disclose	on	2021

Appendix 262

305-2 Energy	Indirect	(Scope	2)	GHG	emissions Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy														

200

Appendix 262

305-3 Other	Indirect	(Scope	3)	GHG	emissions Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy												

202

Appendix 262

305-4 GHG	emissions	intensity Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy														

196

Appendix 262

305-5 Reduction	of	GHG	emissions Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy														

196, 
206-208

Appendix

GRI 301: Materials 2016

301-1 Materials	used	by	weight	or	volume Climate	Change	Management,	
Alternating	for	Renewable	Energy													

262

GRI 306: Waste 2020

306-3 Waste	generated Protecting	the	Ecosystem	and	
Committing	to	Being	Green

216

Appendix 263

304-4 Waste	diverted	from	disposal Protecting	the	Ecosystem	and	
Committing	to	Being	Green

216

Appendix 263
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GRI 
Standards Disclosures Chapter Page / 

Website Omission External 
Assurance

306-5 Waste	directed	to	disposal Protecting	the	Ecosystem	and	
Committing	to	Being	Green

216

Appendix 263

Water Stewardship

GRI 303: Water and Effluents (Management Approach 2018)

303-1  Interactions	with	water	as	a	shared	resource Water	Stewardship 228-234

303-2 The	management	approach	and	 
its	components

Water	Stewardship 231

GRI 303: Water and Effluents (Topic-specific disclosures 2018)

303-3 Water	withdrawal Water	Stewardship	 228, 230

Appendix 261

303-4 Water	discharge	 Water	Stewardship 230

303-5 Water	consumption	 Water	Stewardship 230

Responsible Supply Chain Management 

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	 
its	components

Cascading	Responsibilities	
Throughout	the	Value	Chains

237

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Cascading	Responsibilities	
Throughout	the	Value	Chains

236, 
238-246

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1 New	suppliers	that	were	screened	using	
environmental	criteria

Cascading	Responsibilities	
Throughout	the	Value	Chains

240-241

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1 New	suppliers	that	were	screened	using	
social	criteria

Cascading	Responsibilities	
Throughout	the	Value	Chains

240-241

Local Conflict Management and Community Acceptance

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The	management	approach	and	its	
components

Spread	the	love	from	hearts,	
fostering	community’s	resilience

249-250

103-3 Evaluation	of	the	management	approach Spread	the	love	from	hearts,	
fostering	community’s	resilience

248-250

GRI 413: Local Communities 2016

413-1 Operations	with	local	community	
engagement,	impact	assessments,	and	
development	programs	

Spread	the	love	from	hearts,	
fostering	community’s	resilience

249-258

GRI 204: Procurement Practices 2016

204-1 Proportion	of	spending	on	local	suppliers	 Spread	the	love	from	hearts,	
fostering	community’s	resilience

250
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Goal 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	Stewardship

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

•		Climate	Change	Manage-
ment,	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

•		Embracing	Differences,	
Building	Bridges,	and	Forging	
Shared	Benefits

•	 	Innovation	creates	intellect,	
increases	business	value

•		Elevating	Occupational	
Safety,	Creating	Friendly	
Work	Environment

•		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

Goal 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	consump-
tion	and	production	patterns

•		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	Stewardship
•		Cascading	Responsibilities	
Throughout	the	Value	Chains

Take	urgent	action	to	combat	
climate	change	and	its	impacts

•		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

•		Corporate	of	Good	
Governance,	Manage	
Transparently

•		Respecting	Human	Rights,	
Committed	to	International	
Principles,	Creating	Peace	

•		Standing	beside	honesty,	
stepping	aside	corruption

•		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

•		Innovation	creates	intellect,	
increases	business	value

United Nations Sustainability Development Goals
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Ungc Advanced Level Checklist Comment/Reference

Implementing  
the Ten Principles 
into Strategies  
& Operations

Criterion 1: The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

•		Any	relevant	policies,	procedures,	and	activities	that	the	company	
plans	to	undertake	to	fulfill	this	criterion,	including	goals,	timelines,	
metrics,	and	responsible	staff

26-33

•		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

27

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

26-33

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

27

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

26-33

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

27

•		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

58-63,
66-74,
76-90,  

196-212,
236-246, 

https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/ 
2020/03/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

66-74,
196-212,
236-246

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

58-63,
76-90,

236-246

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

182-191,
236-246

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

42-55,
58-63,
66-74,

182-191,
236-246

•		Other	established	or	emerging	best	practices -

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

26-33,
66-74,

UNGC Advanced Level
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Ungc Advanced Level Checklist Comment/Reference

•		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)

66-74

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

26-33,
66-74

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

66-74

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

66-74

•		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

26-33,
66-74

•		Process	to	ensure	that	internationally	recognized	human	rights	are	
respected

66-74

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

66-74

The	Guiding	Principles	suggest	that	the	assessment: -

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

66-74

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

58-63,
76-90,

248-258 

•		Allocation	of	responsibilities	and	accountability	for	addressing	human	
rights	impacts

66-74

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

26-33

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

66-74

•		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

66-74

•		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

66-74

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

66-74,
236-246

•		Monitoring	drawn	from	internal	and	external	feedback,	including	
affected	stakeholders

66-74 
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Ungc Advanced Level Checklist Comment/Reference

•		Process	to	deal	with	incidents	the	company	has	caused	or	contributed	to	
for	internal	and	external	stakeholders	

66-74

•		Outcomes	of	integration	of	the	human	rights	principles 66-74

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.)

66-74

(a)	Be	of	a	form	and	frequency	that	reflect	an	enterprise’s	human	rights	
impacts	and	that	are	accessible	to	its	intended	audiences;

66-74

(b)	Provide	information	that	is	sufficient	to	evaluate	the	adequacy	of	an	
enterprise’s	response	to	the	particular	human	rights	impact	involved;

66-74

(c)	In	turn	not	pose	risks	to	affected	stakeholders,	personnel	or	to	
legitimate	requirements	of	commercial	confidentiality.

66-74

•		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.)

66-74

•		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

66-74,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/ 

2020/06/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

66-74,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/ 

2020/06/Human-Rights-and-Labor- 
Practices-Policy-th.pdf , https://www.cpall.co.
th/en/sustain/social-dimension/human-rights

•		Reflection	on	the	relevance	of	the	labour	principles	for	the	company https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/ 
2020/06/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).

66-74,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/ 

2020/06/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

236-246

•		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.

66-74

•		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).

66-74
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Ungc Advanced Level Checklist Comment/Reference

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

66-74

•		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

66-74,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/06/Human-Rights-and- 

Labor-Practices-Policy-th.pdf	

•		Risk	and	impact	assessments	in	the	area	of	labour 66-74

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

66-74

•		Allocation	of	responsibilities	and	accountability	within	the	organization 26-33,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/06/Human-Rights-and- 

Labor-Practices-Policy-th.pdf	

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

66-74

•		Active	engagement	with	suppliers	to	address	labour-related	
challenges

236-246

•		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

66-74

•		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

26-33,
66-74,

92-109,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/06/Human-Rights-and- 

Labor-Practices-Policy-th.pdf	

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

92-109

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

92-109

•		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

236-246

•		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

236-246

•		Outcomes	of	integration	of	the	Labour	principles 66-74

•		Other	established	or	emerging	best	practices -
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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

26-33,
 196-212,
 214-225,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/11/Sustainable- 

Environmental-Policy-2563-th.pdf

•		Reference	to	relevant	international	conventions	and	other	international	
instruments	(e.g.	Rio	Declaration	on	Environment	and	Development)

196-212

•		Reflection	on	the	relevance	of	environmental	stewardship	for	the	
company

196-212,
 214-225

•		Written	company	policy	on	environmental	stewardship 196-212,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/11/Sustainable- 
Environmental-Policy-2563-th.pdf

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

236-246

•		Specific	commitments	and	goals	for	specified	years 26-33,
196-212

•		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

196-212,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/11/Sustainable- 
Environmental-Policy-2563-th.pdf

•		Environmental	risk	and	impact	assessments 196-212

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

-

•		Allocation	of	responsibilities	and	accountability	within	the	organization 26-33

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

92-109
196-212

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

76-90
248-258

•		Other	established	or	emerging	best	practices -

Criterion 11: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

•		Any	relevant	policies,	procedures,	and	activities	that	the	company	
plans	to	undertake	to	fulfill	this	criterion,	including	goals,	timelines,	
metrics,	and	responsible	staff

196-212,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/11/Sustainable- 
Environmental-Policy-2563-th.pdf

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

196-212,
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/11/Sustainable- 
Environmental-Policy-2563-th.pdf

•		Leadership	review	of	monitoring	and	improvement	results 196-212

•		Process	to	deal	with	incidents -

283รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก

https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf
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•		Audits	or	other	steps	to	monitor	and	improve	the	environmental	
performance	of	companies	in	the	supply	chain

236-246

•		Outcomes	of	integration	of	the	environmental	principles 196-212,
 214-225

•		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

26-33,
58-63,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-Corruption- 

Procedures-th.pdf

•		Publicly	stated	formal	policy	of	zero-tolerance	of	corruption	 https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/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

58-63,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/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	 58-63,
236-246,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/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

26-33,
58-63,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-Corruption- 

Procedures-th.pdf

•		Support	by	the	organization’s	leadership	for	anti-corruption	 42-55,
58-63

•		Carrying	out	risk	assessment	of	potential	areas	of	corruption	 58-63

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

42-55,
58-63

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

42-55,
58-63

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

58-63,
236-246

•	Management	responsibility	and	accountability	for	implementation	of	
the	anti-corruption	commitment	or	policy	

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-Corruption- 

Procedures-th.pdf
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•	Communications	(whistleblowing)	channels	and	follow-up	mecha-
nisms	for	reporting	concerns	or	seeking	advice	

58-63,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-Corruption- 

Procedures-th.pdf

•	Internal	accounting	and	auditing	procedures	related	to	anticorruption 58-63,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/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

26-33,
58-63,

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-Corruption- 

Procedures-th.pdf

•		Leadership	review	of	monitoring	and	improvement	results	 42-55,
58-63

•		Process	to	deal	with	incidents	 42-55

•		Public	legal	cases	regarding	corruption	 58-63

•		Use	of	independent	external	assurance	of	anti-corruption	pro-
grammes	

42-55

•		Outcomes	of	integration	of	the	anti-corruption	principle 42-55

•		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

26-33

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

https://www.cpall.co.th/sustain/cpall-and-
the-sustainable- 
development-goals

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

https://www.cpall.co.th/sustain/cpall-and-
the-sustainable- 
development-goals

•		Adopt	and	modify	operating	procedures	to	maximize	contribution	to	
UN	goals/issues

https://www.cpall.co.th/sustain/cpall-and-
the-sustainable- 
development-goals

•		Other	established	or	emerging	best	practices -

Criterion 16: The COP describes strategic social investments and philanthropy

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

•		Any	relevant	policies,	procedures,	and	activities	that	the	company	
plans	to	undertake	to	fulfill	this	criterion,	including	goals,	timelines,	
metrics,	and	responsible	staff

26-33,
148-162,
114-129,
248-258

•		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

26-33,
148-162,
114-129,
248-258
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•		Coordinate	efforts	with	other	organizations	and	initiatives	to	amplify- 
and	not	negate	or	unnecessarily	duplicate-the	efforts	of	other	
contributors

148-162,
114-129,
248-258

•		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

114-129,
248-258

•		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

26-33

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

196-212

•		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

26-33,
148-162,
114-129,
236-246,
248-258

•		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

76-90,
148-162,
114-129,
248-258

•		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

236-246

•		Other	established	or	emerging	best	practices -

Corporate 
Sustainability 
Governance and 
Leadership

Criterion 19: The COP describes CEO commitment and leadership 

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

•		Any	relevant	policies,	procedures,	and	activities	that	the	company	
plans	to	undertake	to	fulfill	this	criterion,	including	goals,	timelines,	
metrics,	and	responsible	staff

2-5

•		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

2-5

•		CEO	leads	executive	management	team	in	development	of	corporate	
sustainability	strategy,	defining	goals	and	overseeing	implementation

2-5

•		Make	sustainability	criteria	and	UN	Global	Compact	principles	part	of	
goals	and	incentive	schemes	for	CEO	and	executive	management	
team

-

•		Other	established	or	emerging	best	practices -
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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

42-55

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

26-33,
42-55

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

26-33

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

23, 26-33

•		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

26-33,
76-90

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

2-5,
26-33,
76-90

•		Define	sustainability	strategies,	goals	and	policies	in	consultation	with	
key	stakeholders

26-33,
34-38

•		Consult	stakeholders	in	dealing	with	implementation	dilemmas	and	
challenges	and	invite	them	to	take	active	part	in	reviewing	 
performance

76-90

•		Establish	channels	to	engage	with	employees	and	other	stakeholders	
to	hear	their	ideas	and	address	their	concerns,	and	protect	
‘whistle-blowers’

76-90

•		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 2020 
 
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 2020 “the report” against the assurance criteria below to a moderate level 
of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier, using AccountAbility’s AA1000AS v31, 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 (2018) of Inclusivity, Materiality, Responsiveness and 

Impact. 
• 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 organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 Water withdrawal 
(2018 edition), GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions, 
GRI 305-3 Other indirect (scope 3) GHG emissions (Upstream transport and distribution and business travel 
only), GRI 305-4 GHG emissions intensity, GRI 306-3 Waste generated, GRI 306-4 Waste diverted from disposal 
and GRI 306-5 Waste directed to disposal (2020 edition). 

- Social:  
GRI 403-9 to 10 Work-related injuries 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.  Ultimately, 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 
judgement 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: 

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 



 
 

• 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. 

• 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 (CPRAM – Ladkrabang, Siam Makro – Chaengwattana and 
Mahachai Distribution centre, and CP ALL - Suvarnabhumi Distribution centre) to sample performance data and 
information for the selected specific standard disclosures to confirm its reliability. 
 

Observations  
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.  CP ALL has addressed the key stakeholder group’s opinion regarding their impacts. 

• Materiality: We are not aware of any material issues concerning CP ALL’s sustainability performance that have been 
excluded from the report. CP ALL has processes for identifying and determining material issues based on a set of 
unbiased criteria and qualitative impact valuation. 

• Responsiveness: CP ALL has addressed the concerns of stakeholders in relation to impacts of waste disposal and GHG 
emission. However, we believe that future reports should disclose safety statistics for manpower under licence 
operations. 

• Reliability: Data management systems are considered to be well defined, but the implementation of these systems 
varies across CP ALL’s operational facilities. 

• Impact: CP ALL has initial performing impacts measurement and valuation of an agriculture product and climate 
change related.  However, CP ALL should further address quantitative impacts regard stakeholder groups as well as 
materiality in the future reports.  

 
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 2021 
LR Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
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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. 
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