ปรัชญาองคกร

“เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกคา
ดวยทีมงานที่มีความสุข”

ว�สัยทัศน

“เราใหบร�การความสะดวกกับทุกชุมชน”

พันธกิจ

“สรางความผูกพันกับลูกคา
ดวยสินคาและบร�การที่เปยมดวยนวัตกรรม
มุงสูองคกรคุณภาพและมีความยั่งยืน”
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สารจากใจ
ประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมัน่ ในหลักการสร้างประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ภายใต้ปณิธาน
“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”
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เรียนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ซีพี ออลล์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่ ที่ได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็น สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices) หรือ DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม
Food & Staples Retailing ทั้งในกลุ่ม World Index ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 (2018-2020) และ Emerging Markets Index
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 (2017-2020) ในโลกปัจจุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วย
ความท้ า ทายนี้ บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการ
ปรั บ แนวทางการด� ำ เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งและสามารถ
ตอบสนองความท้าทายต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทก�ำลัง
ด�ำเนินงานทบทวนและก�ำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ทีม่ งุ่ ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 อาทิ “Plastic Champion”
หรือ การเป็ น ผู ้ น� ำ ในการจั ด การปั ญ หาพลาสติ ก ของ
ประเทศไทย รวมถึงการจัดการของเสีย และการอนุรักษ์
ระบบนิเวศผ่านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นต้น

ภาคผนวก

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

HOME

ท้ายที่สุดนี้ แม้ว่าเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ตั้งไว้จะเป็น
เป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายมาก ผมก็เชื่อมั่นว่า ซีพี ออลล์
จะสามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจของเพื่อนพนักงานทุกคนที่รักองค์กรพร้อมช่วยกัน
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งด้วยแรงสนับสนุนจาก
ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

HEALTH

ซีพี ออลล์ ในฐานะผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีก และผูน้ ำ� ธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อได้ปรับแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยบริษัทให้ความส�ำคัญต่อ
การค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการที่ปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนและสร้าง
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขยายผลความ
ส�ำเร็จเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้สูงสุด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
วิกฤตการณ์ที่ท้าทายตลอดปี 2563 ซีพี ออลล์ ยังคงด�ำเนิน
งานผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ 15 ข้อ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
รวมถึ ง รั บ ผิ ด ชอบและตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของ
ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อาทิ มาตรการ “รวมพลังคนไทย
เลิกใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเซเว่น โก กรีน
(7 Go Green) ที่ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อ
ร่วมรณรงค์และปลูกจิตส�ำนึกให้ลดการใช้ถุงพลาสติก และ
หันมาใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมกันนี้
บริษัทยังด�ำเนินงานโครงการเพื่อสังคมโดยการสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรไทย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สามารถสร้างรายได้มากขึ้นผ่านการ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และน�ำมาจ�ำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้ดี และเข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในปีทผ่ี า่ นมา
บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยส่งมอบครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับโรงพยาบาล
และหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ศู น ย์ ร องรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด -19 เพื่ อ
สนับสนุนการท�ำงาน และเป็นก�ำลังใจให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ อีกทั้งได้ส่งมอบอุปกรณ์จ�ำเป็นขั้นพื้นฐานให้กับ
เครือข่ายผูพ้ กิ ารทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้สามารถร่วมฝ่าฟันวิกฤต
นี้ไปด้วยกัน

HEART

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ยึดมั่นในหลักการสามประโยชน์ที่มุ่งหมายสร้าง
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ภายใต้
ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”
โดยตัง้ ใจทีจ่ ะขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืนให้ครอบคลุม
ทั้งการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนา
องค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน อีกทั้งในปีที่ผ่านมาที่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในสังคมไทย
และสังคมโลก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สารจากใจ
ประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2563 นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเสมอมา ส่งผลให้บริษัทประสบความ
ส�ำเร็จ มีผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนบรรลุ
ความตัง้ ใจในการเป็นองค์กรทีด่ ขี องสังคม และสร้าง
ความภาคภู มิ ใ จจากการได้ รั บ การยอมรั บ จาก
หน่วยงานสากลอย่างหลากหลาย
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สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับความ
ส�ำเร็จของเรา และเราพร้อมจะทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
และสร้างประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร
ต่อไป
HOME

จากความส�ำเร็จในปี 2563 ที่ผ่านมา ท�ำให้บริษัทมุ่งมั่น
ที่จะด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดจนการค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ในทุกมิติ
ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ปี 2563-2573

ที่ได้ผนวกแนวทางด้านความยัง่ ยืนสากล ประเด็นส�ำคัญ
ระดับโลกและท้องถิน่ เข้ามาผสมผสานอย่างลงตัว ตลอดจน
ยึดมัน่ การด�ำเนินงานตามหลักการชีแ้ นะด้านสิทธิมนุษยชน
กับธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) ในการคุม้ ครอง
เคารพ และการเยียวยาผู้ทรงสิทธิ และมุ่งมั่นด�ำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายด้านความ
ยัง่ ยืนขององค์กร เกือ้ หนุนการประกอบธุรกิจในระยะยาว
นอกจากนีเ้ รายังคงสือ่ สารความคาดหวัง สร้างความร่วมมือ
และส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตร
ทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อปุ ทานมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจตอบสนองต่อความคาดหวังของบริษัทและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน และ
มุ่งหวังให้เรากลายเป็นองค์กรทีก่ า้ วเป็นผูน้ ำ� และแบบอย่าง
ด้านความยัง่ ยืน
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ในปี 2563 นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ยังคง
มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เสมอมา ส่งผลให้บริษัทประสบความส�ำเร็จ มีผลการ
ด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนบรรลุความตั้งใจในการเป็น
องค์กรที่ดีของสังคม และสร้างความภาคภูมิใจจากการ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลอย่างหลากหลาย
เช่น การได้รับคะแนนผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจ�ำปี 2563 ในระดับ
5 ดาว หรือ เกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand
Sustainability Investment : THSI) ในกลุม่ อุตสาหกรรม
บริการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้
อี ก หนึ่ ง ในความภาคภู มิ ใ จอย่ า งยิ่ ง ของบริ ษั ท คื อ
การได้รบั เลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ทั้งในกลุ่ม
World Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่ม Emerging
Markets Index ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 รวมถึงได้รบั เลือกเป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกใน FTSE4Good Index
ในหมวด Food & Drug Retailers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ตลอดจนได้รบั คะแนนระดับ A- (Leadership Level) ด้านการ
บริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จากการ
ประเมินโดย CDP (Carbon Disclosure Project) และ
ได้รับการจัดอันดับ ESG Ratings ระดับ BBB จากการ
ประเมิ น โดย MSCI (Morgan Stanley Capital
International) ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สรางโอกาส
ในว�กฤต

ซีพ� ออลล พรอมอยูเคียงขางคนไทยในยามว�กฤต
ดูแลรอยยิ�มและความปลอดภัยของผูมีสวนไดสวนเสีย
คิดตาง สรางโอกาส และแบงปน เราจะผานว�กฤตนี้ไปดวยกัน
โดยไมทิ�งใครไวขางหลัง

สรางชีว�ต
ว�ถีใหม

ซีพ� ออลล ยิ�มรับ ปรับตัวกับชีว�ตว�ถีใหม (New Normal)
ออกแบบการใหบร�การทั้งรานเซเวนอีเลฟเวน 7 Delivery และ ALL Online
โดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง พนักงานคือหัวใจสําคัญ
สรางสังคมที่ทุกคนรูสึกมั่นใจ ปลอดภัย
เกิดความสะดวกในการจับจายทุกที่ ทุกเวลา สะดวกครบ จบที่เดียว

สรางวงลอ

การแบงปนที่ไมรูจบ
ซีพ� ออลล รวมพัฒนาชุมชนและสังคม
ควบคูไปกับการอนุรักษสิ�งแวดลอมอยางยั่งยืน
ทุกโครงการถูกร�เร��มและเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติ
วงลอของการแบงปนหมุนไมรูจบ เพ�่อความยั่งยืนที่สมดุล
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ถักทอห่วงโซ่คุณค่า
ปรารถนาทุกกลุ่มมีความสุข

รายไดรวม

546,590 ลานบาท
กําไรสุทธิ

16,102 ลานบาท
รานเซเวนอีเลฟเวน

12,432 สาขา ทั่วประเทศ
พนักงานทั้งหมด

102,227 ราย
ลูกคาเขารานเซเวนอีเลฟเวน
เฉลี่ยวันละ

รานในเขตกรุงเทพฯ
และปร�มณฑล 5,431 สาขา
รานในตางจังหวัด 7,001 สาขา

11.02 ลานราย

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจค้าปลีกที่มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในทุกชุมชน
โดยเป็นร้านค้าสะดวกซือ้ ภายใต้แบรนด์ “เซเว่นอีเลฟเว่น” ทีใ่ ห้บริการในประเทศไทยมากว่า 33 ปี ผ่านช่องทางการให้บริการทีห่ ลากหลาย
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ด้วยพนักงานทั้งหมด 102,227 ราย นอกจากนี้ บริษัทยังเป็น
เส้นทางเชือ่ มต่อห่วงโซ่อปุ ทานตลอดทัง้ สายผ่านการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อาทิ การสร้างอาชีพให้กบั เกษตรกร การสร้างโอกาสทางการขาย
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บทนํ า

หวงโซคุณคาของ ซีพ� ออลล
2

1

การผลิต พัฒนาสินคา

13

การจัดหาวัตถุดิบ
สรรหาสินคา และบร�การ

1. การผลิต พัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ความตองการของลูกคา สังคม เชน สินคาเพ�่อสุขภาพ
สินคาเพ�่อความตองการเฉพาะกลุมตาง ๆ ควบคูไปกับ
การดําเนินการดานสังคม สิ�งแวดลอม

1. จัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินคา และบร�การ รวมถึง Supply Use ที่เกี่ยวของกับการขาย
จากคูคาที่หลากหลาย คํานึงถึงคุณภาพและการดําเนินการดานความยั่งยืนของคูคา
2. การประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินคา (QA) และบร�การ
3. การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ สินคาและบร�การดาน ESG
4. การสงเสร�ม และพัฒนาศักยภาพของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
รวมถึงผูประกอบการรายยอย และเกษตรกรในหวงโซอุปทาน

HEART

3

การจัดสงและกระจายสินคา

4

5

การตลาดและการจัดจําหนาย
สินคาและบร�การ
1. การจัดจําหนายที่รานเซเวนอีเลฟเวน
และพ�้นที่หนารานสําหรับสินคาจากชุมชน
และกลุมผูดอยโอกาส
2. การจัดจําหนายสินคาแบบออนไลน
3. การสงเสร�มการขายอยางรับผิดชอบ
4. การประกันคุณภาพของสินคา และมาตรฐาน
การทํางานของรานเซเวนอีเลฟเวน

การรับผ�ดชอบตอลูกคา
และบร�การหลังการขาย

HOME

1. การรับและจัดการขอรองเร�ยน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของลูกคา โดยคํานึงถึงความเปนไปได
และรักษาสมดุลของความคาดหวังจากสวนตาง ๆ
2. การบร�หารความสัมพันธเพ�่อสรางประสบการณใหกับลูกคา
3. การบร�หารและรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
4. การวัด ว�เคราะห ความตองการของลูกคาและตลาด เพ�อ่ ใหเกิดการพัฒนาสินคา
บร�การและธุรกิจใหมอยางตอเนือ่ ง

ผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซคุณคา
คูคา ผูจัดหา
และผูรับเหมา

5

ลูกคา

ชุมชน

ผูนําทาง
ความคิด

องคกร
พัฒนาเอกชน
สื่อมวลชน
องคกรภาค และบล็
อกเกอร
ประชาสังคม

พนักงาน

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ผูถือหุน

นักลงทุน
และนักว�เคราะห

เจาหนี้

ภาคผนวก

1
2
3
4

ภาครัฐ

HEALTH

1. การรับ การเก็บรักษา เตร�ยมการจัดสง
และกระจายสินคา ใหคงคุณภาพ
ความสดใหม
2. การบร�หารงานขนสงใหมีผลกระทบ
ตอประชาชนในพ�้นที่ใหนอยที่สุด
3. การบร�หารและขยายเคร�อขาย
การกระจายสินคาและการขนสงแบบ O2O
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ซึ่งประกอบไปด้วย 8 หน่วยธุรกิจย่อย ดังนี้

1. บริการร้านสะดวกซื้อ
1 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย อาหารพร้อมรับประทาน
เครือ่ งดืม่ มากมาย ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั มีรา้ นเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศรวม 12,432 สาขา
แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5,431 สาขา (ร้อยละ 44) เป็นร้าน
ในต่างจังหวัด 7,001 สาขา (ร้อยละ 56) โดยมีสดั ส่วนร้านสาขาทัง้ 3 ประเภท คือร้าน
สาขาบริษทั ร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner) และร้านสาขา
ที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area) คิดเป็นสัดส่วน 46:48:7 ปัจจุบันมีลูกค้าเข้า
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเฉลี่ยวันละ 11.02 ล้านราย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.7eleven.co.th

ภายใต้บริการร้านสะดวกซื้อ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ
คัดสรร
เปิดประตูสู่มุมอร่อย สัมผัสกลิ่นหอมอบอวลของเบเกอรี่อบสดที่ท�ำสดใหม่ทุกวัน
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมเติมความสดชื่นกับกาแฟสดที่พิถีพิถันและใส่ใจในการ
ให้บริการจากบาริสต้ามืออาชีพ นอกจากนีย้ งั อิม่ อร่อยได้กบั พิซซ่าทีท่ ำ� สด อบร้อนจาก
เตาทุกชิน้ ด้วยการคัดสรรสิง่ ดี ๆ จากวัตถุดบิ คุณภาพมาสรรสร้างความอร่อยให้กบั
ลูกค้าได้สมั ผัสความอร่อย สดใหม่ ตอบโจทย์ไลฟส์ไตล์คนรุน่ ใหม่ทมี่ องหาความคุม้ ค่า
ให้กับตัวเอง มีสาขาทั่วประเทศรวม 1,488 สาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/Kudsan Bakery & Coffee

เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู
เบเกอรี่คาเฟ่ระดับพรีเมียม ที่โดดเด่นด้านเบเกอรี่อบสดและอาหาร คิดค้นและ
สร้างสรรค์เมนูอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยปาติซิเย่ (Patisserie) มืออาชีพ รวมถึง
กาแฟสดระดับพรีเมียมจากอิตาลี ด้วยความใส่ใจในบริการ และส่งต่อความสุข
ที่แท้จริงให้กับลูกค้าจากสินค้าที่มีคุณภาพ และความอร่อย ผ่านบรรยากาศร้าน
สไตล์ยุโรปร่วมสมัย (Contemporary European) ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง
ดัง่ คอนเซ็ปต์ทวี่ า่ “Happiness Bring Us Together” มีสาขาทัว่ ประเทศรวม 48 สาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม www.bellinee.co.th และ www.facebook.com/bellinee

ออลล์ คาเฟ่
ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟสดพร้อมเสิร์ฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.7eleven.co.th

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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2 บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ำกัด

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมดิจทิ ลั และให้คำ� ปรึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางการแพทย์

ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์แบบครอบคลุมครบครันส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกและ
ร้านสะดวกซือ้ แบบครบวงจร เต็มเปีย่ มด้วยศักยภาพสูงสุดในทุกด้านทีจ่ ะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะในด้านคุณภาพของสินค้าที่สามารถส่งตรงถึงลูกค้า
ได้ทนั ที ด้านบริการหลังการขายทีเ่ ป็นเลิศ พร้อมช่างเทคนิคทีม่ ที กั ษะทีห่ ลากหลาย
(Multiskills) พร้อมให้บริการตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

HEART

3 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpretailink.co.th

HEALTH

กาแฟมวลชน
ด�ำเนินธุรกิจร้านกาแฟภายใต้แนวคิด กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน ที่ร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตัง้ แต่ตน้ ปี 2553 โดยมีโครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพ
เพือ่ สังคมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั พร้อมมีโครงการเพือ่ ตอบแทนสังคม
อาทิ โครงการสนับสนุนส่งมอบสาธารณประโยชน์ ด้วยการหักรายได้จากการ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่ม 1 บาท 1 แก้ว บริจาคให้กับวัดพระบาทน�้ำพุ วัดสวนแก้ว มูลนิธิ
สุธาสิณนี อ้ ยอินทร์เพือ่ เด็กและเยาวชน มูลนิธริ ามาธิบดีฯ รวมถึงสนับสนุนเกษตรกรไทย
ให้มีรายได้ท่ีมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ควบคู่ไปกับการขยายสาขาร้านกาแฟมวลชนครอบคลุมทั่วประเทศ
4 บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ำกัด

HOME

ให้บริการ สั่ง จ่าย รับ สินค้าและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลายด้วยรูปแบบ
O2O สนุกและสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
ทุกที่ ทุกเวลา

ภาคผนวก

16

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

2. บริการด้านค้าส่ง
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก กลุม่ ลูกค้าหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีก ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และผูป้ ระกอบธุรกิจอืน่ ๆ ณ สิน้ ปี 2563 แม็คโครมีศนู ย์จำ� หน่ายสินค้าในประเทศไทย
รวม 137 สาขา ในราชอาณาจักรกัมพูชา 2 สาขา สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 สาขา
สาธารณรัฐอินเดีย ภายใต้ชอื่ LOTS Wholesale Solution รวม 3 สาขา และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 1 สาขา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสยามแม็คโครฯ ยังประกอบ
ธุรกิจน�ำเข้า ส่งออก และจ�ำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการ
จัดส่งทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมีสำ� นักงานตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยระบบการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.siammakro.co.th

3. บริการด้านการเงิน
1 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด

ให้บริการตัวแทนรับช�ำระค่าสินค้า บริการ ตัวแทนธนาคารให้บริการรับฝาก ถอน
โอนเงิน ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีใหม่ และเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.counterservice.co.th

2 บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ำกัด

ให้บริการบัตรเงินสดดิ จิ ทั ลและเทคโนโลยี สมาร์ ท ชิ พ เพื่ อใช้ ในการช� ำระเงิ น
สมัยใหม่ เหมือนกระเป๋าเงินที่คุณสามารถพกพาไปได้ทุกที่
รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaismartcard.co.th

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บทนํ า

4. บริการผลิตและจ�ำหน่าย เบเกอรี่ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง
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1 บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpram.co.th

HEART

ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ ด�ำเนินธุรกิจเคียงข้าง
สังคมอย่างเกื้อกูลในการร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ขับเคลื่อนพัฒนา
ศักยภาพยกระดับขีดความสามารถความเป็นผูน้ ำ� FOOD PROVIDER มาตรฐานโลก
โดยมีสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด อาทิ แบรนด์เจดดราก้อน
แบรนด์เลอแปง แบรนด์เดลี่ไทย แบรนด์เดลิกาเซีย แบรนด์ซีพีแรม แคทเทอริ่ง
และแบรนด์ฟู้ดดี้ดี เป็นต้น ด้วยผลิตภัณฑ์กว่า 900 รายการ (SKUs) จ�ำหน่ายผ่าน
ช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และร้านค้าชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ
กว่า 20,000 แห่ง รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

2 บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด

HEALTH

เป็นบริษทั วิจยั และพัฒนา และรับวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านอาหาร ตัง้ อยูใ่ นโครงการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้ดำ� เนินการให้บริการด้านวิจยั และพัฒนา ให้บริการเป็นทีป่ รึกษา และวิเคราะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กลุม่ ธุรกิจและบริษทั อืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานร่วมมือด้านวิจยั พัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน

5. บริการด้านการศึกษา
1 บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ำกัด

เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา
โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่
HOME

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย
สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก และสาขาวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า ก� ำ ลั ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคี เรียนทฤษฎีในสถานศึกษา เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
ตามปรัชญาการศึกษา “สร้างความแกร่ง สู่คนเก่ง” ด้วยการผลิตนักเรียนนักศึกษา
ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดอาชีพทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyapiwat.ac.th

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอเอ็ม)
สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การท�ำงานให้แก่
นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน เพือ่ สร้างบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ในเชิงวิชาการและ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ
หรือฝึกงานทีต่ รงกับสาขาวิชาทีเ่ รียน (Work-based Education) ด้วย 4 องค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1. การสอนโดยมืออาชีพ 2. การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริง
3. การศึกษางานวิจัยจากปัญหาวิจัยจริง 4. มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเครือข่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.pim.ac.th

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพี ไอเอ็ม)
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นโรงเรียนต้นแบบแก้ไขปัญหาการศึกษา
ของประเทศ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สไตล์ฟินแลนด์
นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ท�ำให้ได้รับรางวัล “Apple Distinguished School (ADS)” แห่งแรกของโรงเรียน
มัธยมในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.satit.pim.ac.th

2 บริษัท ปัญญธารา จ�ำกัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

ให้ บ ริ ก ารด้ า นการฝึ ก อบรม การพั ฒ นาบุ ค ลากร และสั ม มนาแบบครบวงจร
โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาค
ปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyatara.co.th

6. บริการด้านสารสนเทศ
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการค�ำแนะน�ำ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gosoft.co.th

7. บริการด้านสื่อการตลาด
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ำกัด
ให้บริการด้านการออกแบบโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวมการบริการสื่อสารระดับมืออาชีพแบบ
One Stop Service นอกจากนัน้ ยังครอบคลุมถึงการจัดอีเวนต์และกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อให้ลูกค้าบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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8. บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์
1 บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

HEART

ให้บริการด้านการให้คำ� ปรึกษาทัง้ การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร
(Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL) ด้วยการออกแบบคลังสินค้า
ทีไ่ ด้มาตรฐานพร้อมระบบบริหารการจัดเก็บสินค้า Warehouse Management System
(WMS) เพื่อการจัดเก็บ รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) ในที่เดียว
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทีจ่ ะช่วยดูแลสินค้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ ไม่วา่ จะเป็นระบบ
จัดการกับวันหมดอายุ วันที่ผลิตของสินค้า การคัดแยกสินค้าเข้าคลัง การแยกตาม
โรงงานผู้ผลิต และอื่น ๆ จึงเหมาะส�ำหรับบริษัทและผู้ประกอบการที่ต้องการส่งต่อ
สินค้าให้ถงึ ทีห่ มายอย่างรวดเร็ว พร้อมมอบความมัน่ ใจในบริการทีส่ ามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้
รายละเอียดเพิ่มเติม www.allnowgroup.com

2 บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ�ำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม www.allnowgroup.com

ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท ได้จากรายงาน
ประจ�ำปี 2563 ของบริษัท

ช่องทาง
การติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

ส�ำนักส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ขนาดขององค์กร

ส�ำนักงานใหญ่ 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

HOME

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

งบการเงิน

HEALTH

ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider - 3PL)
ด้วยรถขนส่งทุกขนาดและทุกประเภท โดยให้บริการขนส่งสินค้า บริการขนส่งผ่าน
ท่าบริการขนส่งข้ามแดน และบริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
โดยลูกค้าสามารถส่งและรับพัสดุได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน
ประกอบไปด้วย 2 บริการ ได้แก่ SPEED-D และ Rider (7Delivery)

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

เส้นทาง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 33 ปี ที่ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) มุง่ มัน่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน สังคม แต่ละย่างก้าวของความส�ำเร็จ บริษัทค�ำนึงถึงการ
พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เคล็ดลับทีส่ ำ� คัญคือ จิตใจทีม่ งุ่ มัน่ การลงมือท�ำ
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท สามารถ
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

2531

2532

2541

2542

2545

2546

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

ประกาศนโยบาย
“มุงสูการพัฒนาองคกร
สูความเปนเลิศ”

จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใชชื่อยอหลักทรัพย
ในระบบซื้อขาย “CP7-11”

2556

2557
เขารวมประเมิน และไดรางวัล
บร�หารสูความเปนเลิศ (TQC)

2558
แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืนองคกร

2562

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

2559

2552

ประกาศนโยบาย
“มุงสูองคกรแหงนวัตกรรม”

2560

2550

• 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

2547

• เขารวมประเมินและไดรับรางวัลบร�หาร
เปลี่ยนชื่อเปน บร�ษัท
สูความเปนเลิศ (TQC)
ซีพ� ออลล จํากัด (มหาชน)
และเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพย • จัดตั้ง บร�ษัท ศึกษาภิวัฒน จํากัด
ในระบบซื้อขายเปน “CPALL”
มอบโอกาสในการศึกษาเร�ยนรู
แกเยาวชนในสังคม

• เขารวมเปนสมาชิก The United Nation • แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร • ประกาศนโยบายและเปาหมายการพัฒนา
Global Impact : UNGC
ความยั่งยืน กลุมธุรกิจการตลาด
อยางยั่งยืน และนโยบายยอยที่เกี่ยวของ
และการจัดจําหนาย
• จัดตั้งหนวยงานพัฒนาความยั่งยืน
• เขารวมประเมินและไดรับคัดเลือกเปนสมาชิก
และเร�่มจัดทํารายงานดานความยั่งยืน • แตงตั้งคณะกรรมการ
ดาวโจนส Dow Jones Sustainability
ตามกรอบการรายงานสากล (GRI)
และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
Indices (DJSI) กลุมตลาดเกิดใหม
หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจคาปลีกอาหาร
และสินคาอุปโภคบร�โภค

• 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)

2563

2554

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

• ไดรับการรับรองเปนสมาชิกจาก
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุกจร�ต
• มีการตรวจสอบการดําเนินงานดาน
สิทธิมนุษยชน ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล

2561

• รวมขับเคลื่อนองคกรธุรกิจไปสูการพัฒนา
• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
อยางยั่งยืน “สมาคมเคร�อขายโกลบอลคอมแพ็ก
ดาวโจนส (DJSI) ระดับโลก รวมถึงเปนสมาชิก
แหงประเทศไทย (GCNT)”
กลุมตลาดเกิดใหม ตอเนื่องเปนปที่ 2
ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหาร
• สื่อสารจร�ยธรรมและแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
และสินคาอุปโภคบร�โภค
สูความยั่งยืนใหกับคูคา
• ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกในดัชนี FTSE4GOOD • จัดอบรมใหความรูก ับคูคาเร�่องการบร�หาร
จัดโดย FTSE Russell
หวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ
• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีหุนยั่งยืน THSI
• อยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย ESG100

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

• ไดรบั คัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส (DJSI) ตอเนือ่ งเปนปที่ 4
ทัง้ ในระดับโลก ตอเนือ่ งเปนปที่ 3 และกลุม ตลาดเกิดใหม ตอเนือ่ งเปนปที่ 4
ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหารและสินคาอุปโภคบร�โภค
• เปนสมาชิกดัชนี FTSE4GOOD กลุม Food & Drug Retailers ตอเนือ่ งเปนปที่ 3
โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 ของบร�ษทั ชัน้ นําทัว่ โลก
• ไดรบั การจัดอันดับระดับ A- หร�อเทียบเทา Leadership Level ในการเปดเผยขอมูล
คารบอน (Carbon Disclosed Project : CDP) ซึง่ เปนระดับทีด่ ขี น้� เมือ่ เทียบกับ
ปทผี่ า นมา
• ไดรบั การจัดอันดับที่ BBB (ชวงระดับ “AAA” to “CCC”) ในการประเมินความยัง่ ยืน
จาก MSCI ESG Research ซึง่ เปนระดับทีด่ ขี น้� เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา
• เปนสมาชิกดัชนีหนุ ยัง่ ยืน THSI ตอเนือ่ งเปนปที่ 3

• อยูใน Universe ของกลุม หลักทรัพย ESG100 ตอเนือ่ งเปนปที่ 3
• ทบทวนกรอบ เปาหมาย กลยุทธ และแผนดําเนินการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ป 2564-2573
• จัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาความสามารถทางธุรกิจและความสัมพันธกบั MSMEs
อยางยัง่ ยืน
• จัดตัง้ หนวยงานบร�หารกาซเร�อนกระจก เพ�อ่ เปนศูนยรวมในการทําบัญชี ประเมิน
ความเสีย่ ง ว�เคราะห คาดการณแนวโนม กําหนดกลยุทธ และมาตรการ
ลดกาซเร�อนกระจกของ ซีพ� ออลล ใหมกี ารจัดการอยางเปนระบบ
• ไดรบั การรับรองตออายุสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจร�ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption: CAC) เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บทนํ า

การสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2563
PEOPLE : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

60,870 ราย
2,944 ราย

กลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และคุณภาพชีวิต

865

ล้านบาท
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(จากโครงการกล้วยหอมทอง)

149,754
1,164 ราย

เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

57,969 ราย

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ ได้รับการส่งเสริม
การเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น

สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา

1,412 ล้านบาท

1.11

ร้อยละ
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 และการอพยพหนี ไฟ

HOME

39,690 ทุน

104,167

กิกะจูล
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน

HEALTH

ราย
สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
และดื่มน�้ำที่สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ
และเพียงพอ

PROSPERITY : การสร้างความเจริญก้าวหน้า

HEART

เกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต
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มูลค่าการสนับสนุนทุนการศึกษา

55.8
ร้อยละ 42.9
ผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด
20.47 : 17.35
ร้อยละ
ผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด

ภาคผนวก

ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ของพนักงานหญิงและพนักงานชาย
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

PLANET : การอนุรักษ์โลก

17.46 ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้
9.54 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด

11,289 ตัน
ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
3,515 ตัน

ลดปริมาณการสร้างขยะ โดยการน�ำ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ�้ำ
(Recycle & Circular Economy)

1,648 ตัน
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
61 : 39

สัดส่วนของเสียที่น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณ
ของเสียที่ถูกก�ำจัด

2.17

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อล้านบาท ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยรายได้

12,269

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายไทย และ
กฎหมายต่างประเทศที่บริษัทด�ำเนินกิจการ
รวมถึงหลักการชีแ้ นะว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UN Guiding Principles on Business
and Human Rights หรือ UNGP)
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
CAC (Collective Action Coalition
Against Corruption)
• ร่วมสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่าย CAC

PARTNERSHIP : การยกระดับความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อความร่วมมือ
ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย
(UNDP Thailand) ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลง “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่ำ
(Low Carbon City)”

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559-2563
ที่ก�ำหนดไว้ โดยสรุปความคืบหน้าของการด�ำเนินการได้ดังนี้ เกินกว่าค่าเป้าหมาย 5 เป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 7 เป้าหมาย
และไม่บรรลุเป้าหมาย 3 เป้าหมาย

Heart
Living Right
ทุกกลุ่มธุรกิจเปิดเผย
ผลการด�ำเนินงานผ่าน
รายงานความยั่งยืน

2. สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้าน
แรงงาน

3. การพัฒนา
ผู้น�ำและทรัพยากร
บุคคล

ผู้น�ำและพนักงาน
ผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจ
ด้านความยั่งยืน

ทุกกลุ่มธุรกิจ
มีกระบวนการสร้าง
ความผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน

ร้อยละของอัตราการเกิด
ทุจริตต่อร้านสาขา

100

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

100

เป้าหมาย
ร้อยละ

100

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

100

เป้าหมาย
ร้อยละ

100

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

100

เป้าหมาย
ร้อยละ

100

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

100

เป้าหมาย
ร้อยละ

0

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

0.032

ส่งเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวติ เกษตรกร
ผูป้ ระกอบการรายย่อย
และกลุ่มเปราะบาง

7. สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

ผลิตภัณฑ์ ใหม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น
สุขโภชนาการสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

8. การศึกษา

สนับสนุนการเข้าถึง
การศึกษาและ
การพัฒนาทักษะ
ที่จ�ำเป็น

9. การบริหาร
จัดการนวัตกรรม

มูลค่านวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ การบริการ
และกระบวนการ เพิม่ ขึน้
เทียบปีฐาน 2559

10.การดูแล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน

10,000 ราย
ผลการด�ำเนินงาน

150,556 ราย
เป้าหมาย
ร้อยละ

10

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

19.6

11. การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วย
รายได้ลดลง
เทียบปีฐาน 2558

12. การดูแลรักษา
ทรัพยากรน�้ำ

ปริมาณน�้ำน�ำมาใช้
ต่อหน่วยรายได้ลดลง
เทียบปีฐาน 2558

เป้าหมาย
ร้อยละ

10

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

10.59

เป้าหมาย
ร้อยละ

10

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

1.02

เป้าหมาย

100,000 ราย
ผลการด�ำเนินงาน

375,970 ราย
เป้าหมาย
ร้อยละ

150

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

160

เป้าหมาย
ร้อยละ

100

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ
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13. การปกป้อง
ระบบนิเวศและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การประเมินการจัดหา
จากแหล่งที่รับผิดชอบ

14. การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่าง
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ร้อยละ

100

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ

100

เป้าหมาย
ร้อยละ

100

ผลการด�ำเนินงาน

คู่ค้าที่ส�ำคัญล�ำดับที่ 1
ได้รับการประเมินด้าน
ความยั่งยืน

ร้อยละ

15. การจัดการ
ข้อขัดแย้งและสร้าง
การยอมรับจากชุมชน

เป้าหมาย
ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง
ที่ส�ำคัญ

ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง
ที่ส�ำคัญในทุกพื้นที่
แหล่งด�ำเนินการ
ของธุรกิจ

100

ผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีข้อขัดแย้งที่ส�ำคัญ

ภาคผนวก

พื้นที่ด�ำเนินการประยุกต์
ใช้มาตรฐานสากล
ISO 45001:2018

เป้าหมาย

HOME

4. ความผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ

6. คุณค่าทางสังคม

HEALTH

ประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐาน
UNGPBHR
ครบทุกหน่วยธุรกิจหลัก

เป้าหมาย

Home
Living Together
HEART

1. การก�ำกับดูแล
กิจการ

Health
Living Well

บทนํ า

ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2563
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

รางวัลและความภาคภูมิใจ
ในปี 2563
03
01

ซี พี ออลล์ ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สมาชิ ก ดั ช นี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกระดับโลก
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 และเป็นสมาชิกกลุม่ ตลาดเกิดใหม่
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

02

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี
FTSE4Good Index กลุม่ Food & Drug Retailers
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5
บริษัทชั้นน�ำทั่วโลกในทุกมิติ (ดัชนี FTSE4Good
Index จัดท�ำโดย FTSE Russell)

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

04

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe
ของกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 กลุม่ บริการ ประจ�ำปี
2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ง
ท�ำการประเมินบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

07

ซี พี ออลล์ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ระดั บ A- หรื อ
เทียบเท่า Leadership Level สะท้อนถึงการเป็น
องค์กรที่มีการด�ำเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
เรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหาร
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศ
ในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดย
องค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิด
เผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็นระดับ
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

05

ซีพี ออลล์ ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ให้อยูใ่ นระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)
จากการเปิดเผยรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน

08

09

ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า สุ ว รรณภู มิ (DC) และศู น ย์
กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมสิ วุ รรณภูมิ (CDC)
ได้รบั มอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก จากองค์ ก ารบริ ห าร
จั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก ในงาน “ร้ อ ยดวงใจ
ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2563 ในฐานะเป็น
องค์ ก รที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
ภายใต้ โ ครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมลดก๊ า ซ
เรือนกระจก (LESS)

ซีพี ออลล์ ได้อันดับที่ 2 ประเภทบริษัทที่มีความ
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม และอันดับ 5
ประเภทบริษัทที่มีการจัดการดีที่สุด โดยวิเคราะห์
จากข้อมูลเชิงลึก Finance Asia’s 2020 Asia’s
Best Companies

10

ซี พี ออลล์ ได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ รางวั ล
องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น เนื่องใน
วันคนพิการสากล ประจ�ำปี 2563 จากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

25
บทนํ า

11

ซีพี ออลล์ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในหมวด 4 ช่อง
ทางขายสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการเปิดเผยผลการส�ำรวจ
ของนิตยสารแบรนด์เอจ

15
14

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

16

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ได้รับโล่
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาดีเด่น

HEALTH

ซี พี ออลล์ ได้ รั บ รางวั ล LINE THAILAND
AWARDS 2020 สาขา Best Sponsored
Stickers in FMCG, Retail & Ecommerce

ซี พี ออลล์ รั บ รางวั ล องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ด้านสินค้าและบริการ ในงานพิธีประกาศรางวัล
และมอบโล่เกียรติยศโครงการรางวัลองค์กรธุรกิจ
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศไทย (Thailand’s
Reputation Awards 2019) จั ด โดยคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13

HEART

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ธาราพัทยา ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practices of
Green Building Small & Medium Category
ซึ่งนับเป็นบริษัทในประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้
รับรางวัลการประกวด ASEAN Energy Awards
2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาเซียน

12

19
17

18

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด (ลาดกระบัง) ได้รับรางวัล
CSR-DIW Award 2020 และบริ ษั ท ซี พี แ รม
จ�ำกัด (ชลบุร)ี ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2020 สะท้อนถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย บริ เ วณโดยรอบให้ เ ติ บ โตไปด้ ว ยกั น
ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ ม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
อย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

22

20

21

บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การประเมิน
Children’s Rights and Business ระดับ Leader
ที่ 7.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ประเมินโดย
Global Child Forum

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
“Best Companies to Work for in Asia 2020”
จากงาน HR Asia Awards 2020 ซึ่งเป็นงาน
ประกาศผลรางวัลด้านการประเมินบริษัทในเอเชีย
ที่มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดีเยี่ยม จัดท�ำโดย
นิตยสารเอชอาร์ เอเชีย ประเทศมาเลเซีย

ภาคผนวก

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด (ลาดกระบัง) ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานยอดเยี่ยม ต่อเนื่องปีที่ 10
จัดโดยกระทรวงแรงงาน

HOME

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

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ สะท้อน
ถึงบริษัทที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ
ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

26

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ต่อยอดปณิธาน
ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)
ก�ำหนดกรอบการพัฒนาและบริหารจัดการประเด็นทางด้านความ
ยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จและได้รบั การยอมรับ
จากชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์กร 15 เป้าหมาย ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations
Sustainability Development Goals : UN SDGs) และข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติทั้ง 10 หลักการ (The United Nations
Global Compact : UNGC) นอกจากนีบ้ ริษทั เชือ่ ว่าความร่วมมือจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยส่งเสริมการด�ำเนินงานของบริษัท จึงมี
การสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ยผ่ า น

บา นแหง ความยงั่
ยืน

ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับทราบมุมมอง
ความคาดหวั ง และข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งาน
ด้านยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน
ในปี 2563 บริษัทก�ำหนดนโนบายและแนวทางการด�ำเนินงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพภายใต้กรอบการด�ำเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย
Heart Health Home ทีม่ งุ่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ตลอดจนมุ่งสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม
การด�ำเนินงานครบทุกมิติ ทีช่ ว่ ยให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตในการ
ด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว ตลอดจนเพิม่ คุณค่าให้บคุ ลากรในองค์กร

ปรัชญาองคกร

เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกคาดวยทีมงานที่มีความสุข
ว�สัยทัศนดานความยั่งยืน “เปนองคกรที่อำนวยความสะดวกใหชุมชน สังคม มีความกินดี อยูดี มีความสุข”
• บร�หารองคกรสูความเปนเลิศเพ�่อใหเกิดความยั่งยืน
ในการอำนวยความสะดวกใหชุมชน สังคม
มีความกินดี อยูดี มีความสุข และไดรับการ
ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

หลักการ / แนวทางสนับสนุนความยั่งยืน

Sufficiency
Economy

พันธกิจสูความยั่งยืน

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

TQM / CP
Excellence

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

Domestic & International
Regulations & STD

องคประกอบความยั่งยืน
Heart (Living Right)

Health (Living Well)

การกำกับดูแลกิจการ

คุณคาทางสังคม

การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติดานแรงงาน

สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การพัฒนาผูนำ และทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย

การบร�หารจัดการนวัตกรรม

การจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

การจัดการขอขัดแยง
และสรางการยอมรับจากชุมชน

Home (Living Together)

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY

หลักการพ�้นฐาน 5 ประการ
Core Competencies:
คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนตองมี
1. ความมุงมั่นทำงานใหสำเร็จ (รักงาน)
2. ความใสใจบร�การลูกคา (รักลูกคา)
3. การปฏิบตั ติ นดวยความสุจร�ต และมีคณ
ุ ธรรม (รักความซือ่ สัตย)
4. การอุทิศตนตอองคกร (รักองคกร)
5. การทำงานเปนทีม และความรวมมือในการทำงาน (รักทีมงาน)

คานิยม 7 ประการ

ภาวะผูนำ 11 ประการ

Values:
คุณคารวมที่องคกรปรารถนาอยากใหมี
แกรง / กลา / สัจจะวาจา / สามัคคี /
มีน้ำใจ / ใหความเคารพผูอื่น /
ชื่นชมความงามแหงชีว�ต

Leadership:
ความสมบูรณของภาวะผูนำที่จำเปนตองมี
ระดับตน
ระดับกลาง
ระดับสูง

มีความจร�งใจ / ไมศักดินา / ใชปยวาจา /
อยาหลงอำนาจ
เปนแบบอยางที่ดี / มีความยุติธรรม /
ใหความเมตตา / กลาตัดสินใจ
อาทรสังคม / บมเพาะคนดี / มีใจเปดกวาง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ตามกรอบการพัฒนาดังกล่าว บริษทั ยังคงให้ความส�ำคัญโดยผนวกการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนเข้าในโครงสร้างการบริหารองค์กร ดังนี้
โครงสรางการพัฒนาความยั่งยืนของ ซีพ� ออลล
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

กํากับดูแล

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน

สํานักตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

เลขานุการบร�ษัท

HEART

ประธานกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการบร�หาร

บร�หาร
จัดการ

กรรมการผูจัดการ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานบัญชี
และการเง�น

ดําเนินงาน

สายงาน
สารสนเทศ
สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
CAF-M

1. การกํากับ
ดูแลกิจการ
5. การตอตาน
ทุจร�ตคอรรัปชัน

สายงาน
กระจายสินคา
สายงาน
การตลาดและบร�หาร
ผลิตภัณฑ
สายงาน
กลยุทธองคกร

สายงาน
พัฒนาความยั่งยืน
สายงาน
ปฏิบัติการ

7. สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี
9. การบร�หาร
จัดการนวัตกรรม

สายงานจัดซื้อ

4.
6.
8.
10.

ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
คุณคาทางสังคม
การศึกษา
การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
15. การจัดการขอขัดแยงและ
สรางการยอมรับจากชุมชน
13. การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
14. การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

HEALTH

2. สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ดานแรงงาน
3. การพัฒนาผูนํา
และทรัพยากรบุคคล

11. การจัดการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
12. การดูแลรักษา
ทรัพยากรนํ้า

กลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Good Corporate
Governence

Strengthen Green &
Circular Economy

Enhance SMEs and
Farmers Capability

Maintain Good Practice
for CG Rating

Enhance Energy
Efficiency

Strengthen Education &
Lifelong Learning

Partner with SDGs

Giving & Sharing
Opportunities

ประเทศชาติ ประชาชน บร�ษัท เติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

ภาคผนวก

ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

HOME

7 Go Green

Effective Communication

ในปี 2563 บริษัทมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานผ่านกลยุทธ์ที่มีการปรับปรุงระหว่างปี เพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)
บริษัทด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน
(7 Go Green) ซึ่งมุ่งหวังผลส�ำเร็จในการด�ำเนินกลยุทธ์ ใน 4
แนวทางหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Green Store) การด�ำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Logistic) การจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) และการปลูกจิตส�ำนึกเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Living) โดยมีการด�ำเนินงานผ่านโครงการ
ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2561 และในปี 2563 บริษทั ได้มี
การด�ำเนินการเชิงรุกมากขึน้ ซึง่ มีผลการด�ำเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย
อาทิ โครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” ภายใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงสานต่อมาตรการ

ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ ภายใต้โครงการ “ลดและ
ทดแทน” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลดใช้ พ ลาสติ ก แบบครั้ ง เดี ย วทิ้ ง
(Single-use Plastic) ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว เป็นต้น
ตลอดจนส่งเสริมการน�ำขยะพลาสติกน�ำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้
บริษัทยังด�ำเนินงานลดการใช้พลังงาน อาทิการเปลี่ยนอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้เป็นประเภทประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

การบร�หารจัดการราน
อยางเปนมิตรกับ
สิ�งแวดลอม
(Green Store)

•
•
•
•

เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
เพ��มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเว�ยน
ปรับปรุงระบบสารทําความเย็น
ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

การดําเนินงานดาน
การขนสงและ
การกระจายสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
(Green Logistic)

•
•
•
•

เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
เพ��มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเว�ยน
ยานยนต ไฟฟา
ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

การจัดการบรรจ�ภัณฑ
เพ�่อสิ�งแวดลอม
(Green Packaging)

• ลดปร�มาณการใชพลาสติก
• ลดปร�มาณการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง (Single-use Plastic)
• เพ��มปร�มาณการนําวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม ได (Recycle Reduce Redesign Resource)

การปลูกจ�ตสํานึก
เพ�่อสิ�งแวดลอม
(Green Living)

• รวมพลังคนไทย เลิกใชถุงพลาสติก
• สงเสร�มการลดการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง (Single-use Plastic)
• ผลิตภัณฑเคร�่องหมายฉลากคารบอนฟ�ตพร��นท

ผลการดําเนินงานภายใตกลยุทธ เซเวน โก กร�น (7 Go Green)

ลดการใชพลาสติก
จากถุงพลาสติกทั้งสิ�น

1,935 ลานใบ

ลดการใชพลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ�ง
(Single-use Plastic)

1,029 ลานชิ�น

ลดปร�มาณการใชพลาสติก

10,869 ตัน

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

85,212
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

จากความรวมมือของลูกคา
ที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
คิดเปนมูลคา

235
ลานบาท
ถูกสงตอใหแกโรงพยาบาลใน
77 จังหวัดทั่วประเทศ

ปร�มาณการนําพลาสติก
หมุนเว�ยนกลับมาใชซํ้า

3,515 ตัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการดานพลังงาน

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได

เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ�น

ใชพลังงานทดแทนในการดําเนินธุรกิจ

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

เมกะวัตตชั่วโมงตอป

เมกะวัตตชั่วโมงตอป

36,364.03

45,977

25,297.69

HEART

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบท รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน หมุนเวียนใช้พลังงาน และปกป้องระบบ
นิเวศ ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว

กลยุทธ์ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสเพื่อสังคม

การแบงปนโอกาส
ทางการศึกษา

• จัดตั้งสถาบันการศึกษา
- ว�ทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน (PAT)
- สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พ� ไอเอ็ม)
- โรงเร�ยนสาธิตสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (สาธิตพ� ไอเอ็ม)
• สนับสนุนทุนการศึกษา มอบโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
• มอบอาชีพ สรางรายได
• สงเสร�มความรูทักษะที่จําเปน

ภาคผนวก

การแบงปนโอกาส
เพ�่อสังคม

• สรางองคความรูและสงเสร�มการสรางอาชีพ
- เกษตรกรและชาวนา
- ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
- กลุมเปราะบาง
• มอบโอกาสและบทบาททางสังคม เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต
- สรางงานใหชุมชนทองถิ�น
- กิจกรรมจ�ตสาธารณะ

HOME

ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการคืนคนดี
สูส่ งั คม โครงการ CP ALL x Art Story by Autistic Thai สร้าง
โอกาสด้วยศิลปะ โครงการซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่
การให้โอกาส Giving Ambassadors : from “Care” to “Share”
โครงการกาแฟสร้างอาชีพ โครงการสร้างอาชีพผูป้ ว่ ยจิตเวช
คืนสูส่ งั คม” ซึง่ ช่วยสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่กลุม่
ผู ้ เ ปราะบางและกลุ ่ ม เกษตรกรในการด� ำ เนิ น งานธุ ร กิ จ
ร้านกาแฟตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ นอกจากนี้ บริษัทยังให้
โอกาสทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้ทกุ ระดับผ่านโครงการมากมาย ตลอดจนการจัดตัง้ สถาบัน
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ การศึ ก ษาผ่ า นการส่ ง มอบ
องค์ความรูแ้ ละทุนการศึกษาให้เยาวชนของชาติ อีกทัง้ ยังมีการ
ส่งเสริมทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบอาชีพและสร้างรายได้
ในอนาคต

HEALTH

บริษทั ส่งมอบทักษะองค์ความรู้ สนับสนุนการสร้างอาชีพ และ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อส่งเสริม
รายได้ภายในชุมชนให้แก่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อย
ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการ “เซเว่นอีเลฟเว่น
เคียงข้างเกษตรกรไทย” ซึง่ ต่อยอดจากโครงการกล้วยหอมทอง
มายังกลุ่มสินค้าทางการเกษตรอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้
ตามฤดูกาล กลุ่มผลไม้ตัดแต่ง กลุ่มผักพร้อมปรุง และกลุ่ม
สลัดผัก โครงการพัฒนาชาวนาไทย ซึ่งต่อยอดจากโครงการ
“เชิดชูชาวนา ผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” มุ่งส่งเสริม
และพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนของโรงเรียนชาวนา ไร่เชิญ
ตะวัน เพือ่ ให้ความรูแ้ ละถ่ายทอดเคล็ดลับการท�ำเบเกอรี่ และ
เครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่
ชุมชน ตลอดจนแบ่งปันโอกาสให้กลุม่ เปราะบาง และผูพ้ กิ าร
ในสังคม เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานภายใตกลยุทธรวมสรางสรรคและแบงปนโอกาส (Giving & Sharing Opportunities) ป 2563
แบงปนโอกาสสรางรายได สรางอาชีพ
เกษตรกร

ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
รวมถึงผูประกอบการรายยอย

มูลคาการซื้อ

28,319 ราย 987 ลานบาท

32,551 ราย
กลุมเปราะบาง

มูลคาการซื้อ

9,671 ลานบาท

มูลคาการสนับสนุน

2,944 ราย 84 ลานบาท
แบงปนโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพ
สนับสนุนเยาวชนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สนับสนุนทุนการศึกษา

48,204 ราย

39,690 ทุน

เด็ก เยาวชน และผูใหญ ไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปน

57,969 ราย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบท แบ่งปันโอกาส สรรสร้างคุณค่าสังคม มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างอนาคต
และเติมความรัก สร้างด้วยใจ เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน

กลยุทธ์ยกระดับระบบก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการขององค์กรเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมถึง
ประเด็นต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานอย่างครบถ้วน ตลอดจนตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดตั้ง
ระบบดิจิทัลที่ใช้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน
ในบริษัทผ่านโครงการ Digital Compliance System นอกจากนี้
บริษทั ยังมีการทบทวนประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging
Risk) ทีอ่ าจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต เพือ่ มุง่ หาแนวทาง
การรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที อาทิ
ความเสีย่ งจากพฤติกรรมลูกค้าเปลีย่ นตามวิถชี วี ติ ใหม่ ความเสีย่ ง

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มตัว อีกทั้งในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ
โดยพึ่งพาระบบดิจิทัลมากขึ้น บริษัทจึงก�ำหนดระบบการจัดการ
ด้านความมัน่ คงและปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงนโยบายด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยครอบคลุมทั้งลูกค้า พนักงานของ
องค์กรและคู่ค้า เพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกันนี้ บริษัทยังมี
การสือ่ สารนโยบายป้องกันความเสีย่ งต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในองค์กร
ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การทดสอบออนไลน์
เป็นต้น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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บทนํ า

• ระบบรวบรวมกฎหมาย (Digital Compliance System)

การปองกันและตอตาน
ทุจร�ตคอรรัปชัน

• รับแจงเบาะแสกรณีทุจร�ต
• มาตรการปองกันการทุจร�ต
• ฝกอบรมใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางสุจร�ต

การจัดการความเสี่ยง

• กลุมความเสี่ยงทั่วไป (Operation Risk)
• กลุม ความเสี่ยงดานความยั่งยืน (Sustainability Risk)
• กลุม ความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม (Emerging Risk)

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

• นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
• ติดตามขอรองเร�ยน
• สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจแกพนักงาน

HEART

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ผลการดําเนินงานการยกระดับระบบกํากับดูแลกิจการ ป 2563

100

100

รอยละ
หนวยงานที่มีแผนการจัดการความเสี่ยง

ไมมีขอรองเร�ยน
ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

รอยละ
พนักงานผานการอบรมเร�่องความเสี่ยง
ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

100

รอยละ
พนักงานไดรับการสื่อสารนโยบายดานการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชันผานคูมือจร�ยธรรม
และขอพ�งปฏิบัติในการทํางาน

100

HEALTH

รอยละ
หนวยงานที่ ไดรับการประเมินความเสี่ยง

กระบวนการมาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง
ISO 20000 และ ISO 27001

HOME
ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเป้าหมายและแผนพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ก�ำลังจะสิน้ สุดลงในปี 2563 นี้ ประกอบกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ และแนวโน้ม
ของโลก (Global Trend) และศักยภาพของบริษัทเอง บริษัทจึงก�ำลังด�ำเนินงานพิจารณาเป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะยาวแผนใหม่
ที่ครอบคลุมการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2564-2573 กันอย่างเข้มข้น โดยบริษัทได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของประเด็นใหม่ ๆ
ที่เป็นความท้าทายของประเทศและของโลก เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการของเสียและขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน การจัดการ
พลังงานและการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตามในปีนบี้ ริษทั ยังคงมุง่ ด�ำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2563 ดังนี้

Heart (Living Right)
01

02

03

04

05

การกํากับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติดานแรงงาน

การพัฒนาผูนําและ
ทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การตอตาน
ทุจร�ตคอรรัปชัน

เปนองคกรที่ไดรบั การยอมรับวา
เปนผูนําเร�่องการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

เปนองคกรที่ ไดรับการยอมรับ
ในเร�่องการใหความเคารพตอ
สิทธิมนุษยชนจากผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม

เปนองคกรที่เปนผูนําในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอด
หวงโซคุณคา ใหมีความรูและ
มีทักษะในการจัดการธุรกิจโดย
คํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปนองคกรที่ ไดรับการเชื่อถือ
จากทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งในระดับทองถิ�น ระดับ
ประเทศ และระดับโลก
(ตามความเหมาะสมของธุรกิจ)

เปนองคกรที่ ไดรับการเชื่อถือ
จากทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ในเร�่องปราศจากทุจร�ต
คอรรัปชัน

Health (Living Well)
06

07

08

09

10

คุณคาทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

การบร�หารจัดการ
นวัตกรรม

การดูแลความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน

เปนองคกรที่ ไดรับการยอมรับ
ในเร�่องสงเสร�มอาชีพและรายได
ใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ
รายยอย รวมถึงการสราง
คุณภาพชีว�ตที่ดีใหกับ
กลุมที่เปราะบางในสังคม

เปนองคกรที่ชวยใหสุขภาพและ
สุขภาวะของคนในสังคมดีข�้น

เปนองคกรที่ ไดรับการยอมรับ
ในเร�่องการสนับสนุนการเขาถึง
การศึกษา ความรู และทักษะ
ในการดํารงชีว�ต

เปนองคกรที่เปนผูนําดาน
นวัตกรรมใหม ๆ ทั้งดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ สรางสรรค
การบร�การ และขั้นตอนในการ
ปฏิบตั งิ านของบร�ษทั เพ�อ่ สงเสร�ม
ผลกระทบในเชิงบวกตอสังคม
และสิ�งแวดลอมในวงกวาง

เปนองคกรที่ไดรบั การยอมรับวา
เปนผูนําในเร�่องการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ทํางาน

Home (Living Together)
11

12

13

14

15

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษา
ทรัพยากรนํ้า

การปกปองระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

การจัดการขอขัดแยงและ
สรางการยอมรับจากชุมชน

ไดรับการยอมรับวาเปนองคกร
ที่ตอสูกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ผานความรวมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ
และองคกรชั้นนําระดับโลก

เปนองคกรทีม่ งุ มัน่ ลดผลกระทบ
เชิงลบที่เกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรนํ้าตลอดทั้ง
หวงโซอุปทาน

เปนองคกรที่มีระบบการจัดการ
ระบบนิเวศ เพ�่อปองกัน รักษา
ฟ��นฟ�ทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เปนองคกรที่มีการดําเนินงาน
รวมกับคูคาทางธุรกิจและ
พันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบ
อยางรับผิดชอบ เพ�อ่ การพัฒนา
อยางยั่งยืน และมีการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

เปนองคกรที่ ไดรับการยอมรับ
ของชุมชนในทุกพ�้นที่
แหลงดําเนินการของธุรกิจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บทนํ า

ผลส�ำเร็จที่ ซีพี ออลล์ ภาคภูมิใจประจ�ำปี 2563

33

บริษทั ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูน้ ำ� ในกลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices)
ในระดับโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

HEART

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4GOOD ในกลุ่ม Food & Drug Retailers ซึ่งจัดโดย
FTSE Russell ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นน�ำทั่วโลก จากการพิจารณา
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งท�ำการคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

HEALTH

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

HOME
ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ใส่ใจทุกสาระสำ�คัญ
เพื่อความยั่งยืนทุกมิติ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)
ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปีต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5 โดยในปี 2563 บริษทั ได้มกี ารเปิดเผยรายงานความยัง่ ยืน
เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สารข้อมูลการด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย
และกรอบยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทัง้ ด้านมิตเิ ศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ ได้รบั ทราบ โดยเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ
16,102 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
ธุรกิจในกลุม่ บริษทั ซึง่ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี 2563
หน้า 2

บร�การ
รานสะดวกซื้อ

บร�การ
ดานคาสง

บร�การ
ดานการเง�น

บริษทั ก�ำหนดเนือ้ หารายงานฉบับนีบ้ นพืน้ ฐานการด�ำเนินงานของ
องค์กรในภาพรวมและประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อความยัง่ ยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้มุมมองของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีกรอบในการจัดท�ำรายงาน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนในระดับสากล
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)
แบบทางเลือกหลัก (Core Option) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมของกลุ่มธุรกิจอาหาร (The Food Processing Sector
Supplement) และยังคงขอบเขตการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ในภาพรวมของบริษัทครอบคลุมทั้ง 8 หน่วยธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ได้มอบหมายให้หน่วยงานรับรองอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่
บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เป็นผู้ให้ความเชื่อมั่นส�ำหรับรายงานฉบับนี้

บร�การ
บร�การผลิตและ
ดานการศึกษา
จําหนายเบเกอร�่
อาหารพรอมรับประทาน
อาหารแชแข็ง

บร�การ
ดานสารสนเทศ

บร�การ
ดานสื่อสาร
การตลาด

บร�การ
ดานการบร�หาร
โลจิสติกส

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

35
บทนํ า

กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทจัดท�ำรายงานโดยการพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน โดยท�ำการประเมิน
ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญตามกระบวนการภายใต้หลักส�ำคัญ 10 ประการของ Global Reporting Initiative Standards
(GRI) ซึ่งประกอบด้วย
HEART

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในกระบวนการจัดทํารายงาน
(Stakeholder Inclusiveness)

การพ�จารณาบร�บทความยั่งยืน
(Sustainability Context)

02

01
ขอบเขตของเวลา
ในการรายงาน

10

09

(GRI)

ความครบถวน
สมบูรณของขอมูล
(Completeness)

ความถูกตอง
ของขอมูลที่เปดเผย

HOME

08

การมีขอมูลที่สามารถ
เปร�ยบเทียบได
เพ�่อแสดงถึงแนวโนมของ
การดําเนินงานที่ผานมา

04

05

(Reliability)

Global Reporting
Initiative Standards

(Materiality)

HEALTH

ความนาเชื่อถือ
ของขอมูล

03

(Timeliness)

การประเมินประเด็น
ดานความยั่งยืนที่สําคัญ

(Accuracy)

(Comparability)

07
ความชัดเจนเขาใจงาย
ตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
(Clarity)

06
ความสมดุลของผล
การดําเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
(Balance)

ภาคผนวก

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหลักส�ำคัญเหล่านี้ มีกระบวนการและขัน้ ตอนการประเมินประเด็นความ
ยั่งยืนที่ส�ำคัญ ดังนี้

01

02

การระบุประเด็นสําคัญ

03

การจัดลําดับประเด็น
ดานความยั่งยืนที่สําคัญ

คณะอนุกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืนขององคกร ไดทาํ การ
รวบรวมประเด็นสําคัญดานความยัง่ ยืน โดยพ�จารณาประเด็น
เปนไปตามกรอบดําเนินงานของบร�ษัทและเกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจขององคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก
แนวทางสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (Dow Jones Sustainability
Indices : DJSI) แนวโนมของโลก (Global Trend) ประเด็น
ดานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององคกรสหประชาชาติ (SDGs)
และคณะกรรมการวาดวยมาตรฐานทางบัญชีความยัง่ ยืน
(Sustainability Accounting Standards Board :
SASB) รวมถึงประเด็นอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหร�อ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งบร�ษัทใหความสําคัญ อาทิ
กลุม ธุรกิจคาปลีก กลุม ธุรกิจอาหาร กลุม ธุรกิจอีคอมเมิรซ
และเทคโนโลยีดิจ�ทัล รวมถึงธุรกิจดานการศึกษา

การตรวจสอบความถูกตองของ
ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ
และทบทวน เพ�่อพัฒนาอยางตอเนื่อง

บร�ษทั นําประเด็นความยัง่ ยืนทีร่ วบรวมมาผานกระบวนการ
คัดกรองเบือ้ งตน โดยผานกระบวนการทบทวนจากทีป่ ร�กษา
ที่มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งบร�ษัทยังดําเนินการออกแบบ
สอบถามเพ�่อสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวังของ
ผูม สี ว นไดสว นเสียทุกกลุม และกระบวนการทบทวนประเด็น
ด า นความยั่ ง ยื น ที่ สํ า คั ญ จากอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น
หร�ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบร�ษัท เพ�่อรับทราบถึง
ประเด็นดานความยัง่ ยืนทีส่ าํ คัญ ทัง้ นี้ ในป 2563 ไดมกี าร
พ�จารณาประเด็นการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โคว�ด-19) เพ��มเติม เนื่องจากเปนประเด็น
สําคัญที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยมีผูมี
สวนไดสวนเสีย ผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัทเขารวม
ใหความเห็นกวา 3,117 ราย

ประเด็นดานความยัง่ ยืนสําคัญจะถูกพ�จารณาโดยตัวแทน
ผูบ ร�หารระดับสูง ผานการรับรองและจัดลําดับความสําคัญ
โดยคํานึงถึงระดับอิทธิพลตอการประเมินและการตัดสินใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียควบคูไปกับระดับความสําคัญที่มี
นัยตอผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม
หลังจากนั้นบร�ษัทดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ของการประเมินและการจัดลําดับประเด็นดานความยัง่ ยืน
ที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ�งความคาดหวัง มุมมอง และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานดานความ
ยัง่ ยืนขององคกรตอผูม สี ว นไดสว นเสียภายในและภายนอก
โดยรวบรวมความคิดเห็นของผูม สี ว นไดสว นเสีย และจัดการ
ประชุมภายในบร�ษทั เพ�อ่ ทบทวนขอมูลประกอบกระบวนการ
ประเมินประเด็นดานความยัง่ ยืนทีส่ าํ คัญ อีกทัง้ คณะกรรมการ
บร�หารขององคกรไดทําการทบทวนกระบวนการประเมิน
ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญและการเปดเผยขอมูล
ในรายงานความยั่งยืนอยางตอเนื่อง ผานความเห็นชอบ
กับผลการประเมินประเด็นดานความยัง่ ยืนทีส่ าํ คัญประจํา
ป 2563 ซึ่งแสดงในเมทร�กซประเด็นดานความยั่งยืน
ที่สําคัญดานลาง

ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญปี 2563
HIGH

5
ระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจและประเมินของผูมีสวนไดสวนเสีย

36

0

13

11
7
6
15

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

1
2

14

10
4 3
9

MEDIUM

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

5
12

8

LOW
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอองคกร ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม

5

8. การสงเสร�มการศึกษา
12. การจัดการนํ้า

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ขอบเขต
กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

102-19, 102-30

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

205-2

การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

412-2

การสานสัมพันธ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

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

การจัดการทุนมนุษย์

404-2, 404-3

การจัดการนวัตกรรม

203-2

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

403-4

การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ

FP5-FP7, 417-1

การส่งเสริมการศึกษา

404-2

การสร้างผลกระทบต่อสังคม

204-1, 413-1

การจัดการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

302-4

ภายใน
องค์กร

คู่ค้า
ผู้จัดหา
และ
ผู้รับเหมา

ภาครัฐ ผูน้ ำ� ทาง
ความคิด NGOs
CSOs สือ่ มวลชน
และบล็อกเกอร์

ลูกค้า

ชุมชน

พันธมิตร ผูถ้ อื หุน้
ทางธุรกิจ

HOME

การก�ำกับดูแล

ภายนอกองค์กร

HEALTH

สังคม

ประเด็น

HEART

เศรษฐกิจ

หัวข้อใน
รายงาน

สิ่งแวดล้อม

การจัดการความหลากหลาย
304-2
ทางชีวภาพ และการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ
303-3, 303-4

ความรับผิดชอบตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

204-1

การจัดการข้อขัดแย้ง และสร้าง
การยอมรับจากชุมชน

204-1, 413-1

ภาคผนวก

การจัดการน�้ำ
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โดยบริษัทด�ำเนินงานและรายงานผลการด�ำเนินงานในหัวข้อต่าง ๆ ตามน�้ำหนักและความเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริการร้านสะดวกซื้อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ำกัด
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ำกัด

บริการด้านค้าส่ง
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริการด้านการเงิน
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ำกัด

บริการผลิตและจ�ำหน่ายเบเกอรี่ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด
บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด

บริการด้านการศึกษา
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ำกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(สาธิตพีไอเอ็ม)
บริษัท ปัญญธารา จ�ำกัด
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

บริการด้านสารสนเทศ
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริการด้านสื่อการตลาด
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ำกัด

บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์
บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ�ำกัด

ทัง้ นี้ ข้อมูลในเล่มรายงานได้รบั การทวนสอบโดยผูท้ วนสอบภายนอกผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการเพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ หน่วยงาน
เป็นอิสระจากการท�ำงานของบริษัท มีคุณวุฒิ และความสามารถในการทวนสอบอ้างอิงตามมาตรฐานการทวนสอบ AA1000AS v3
ตามรายงานในภาคผนวก

องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส
ซีพี ออลล์ เชื่อมั่นในนโยบายและปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลอย่าง
มุ่งมั่น ผู้บริหารและพนักงานของเราด�ำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเปิดเผย
โปร่งใส ด้วยหัวใจเป็นธรรม มีมาตรการในการลดความเสีย่ ง และจัดการภาวะ
วิกฤตทีท่ ำ� ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ มัน่ ใจ เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีใ่ คร ๆ
ก็อยากมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ไปด้วยกัน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
ไดรบั การประเมินระดับดีเลิศจาก
การเปดเผยรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการบร�ษทั จดทะเบียนโดย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

100

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ไดรับการสื่อสาร
คูมือจร�ยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคูคา

100

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1
ลงนามรับทราบ

100

รอยละ
พนักงานทุกระดับไดรับ
การอบรมและผานการทดสอบ
หลักสูตรธรรมาภิบาล
และการตอตานทุจร�ต

เปาหมายป 2563
รอยละ

100

ของบร�ษัทมีการเปดเผยการดําเนินการดานธรรมาภิบาลตามกรอบ OECD
(The organization for Economic Co-operation and Development)
และดานความยั่งยืนผานรายงานของบร�ษัท

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
ทุกบร�ษัทในกลุมมีการเปดเผยการดําเนินการดานธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
(รอยละ)

2559
2560
2561
2562
2563

15
46
61
100
100
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม
ในทุกระดับ
16.3 สงเสร�มนิตธิ รรมทัง้ ในระดับชาติ และระหวาง
ประเทศ และสรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึง
ความยุตธิ รรมอยางเทาเทียมแกทกุ คน
16.7 สรางหลักประกันวาจะมีกระบวนการตัดสินใจ
ทีม่ คี วามรับผิดชอบ ครอบคลุม มีสว นรวม
และมีความเปนตัวแทนทีด่ ี ในทุกระดับ
การตัดสินใจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงและโอกาส

จัดทําคูมือจร�ยธรรมธุรกิจและ
ขอพ�งปฏิบัติในการทํางาน
(ฉบับปรับปรุง)
จัดอบรม ใหความรูกับพนักงาน
ทุกระดับ เร�่องความเสี่ยงดานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
ผานระบบ E-Learning
ประกาศนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

HEART

จัดใหมีการประเมินตนเองดานการ
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
(CG Self-Assessment)
ของผูบร�หารระดับผูจัดการทั่วไป

HEALTH

บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ภายใต้ แ นวปฏิ บั ติ ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีจ ะส่ ง เสริ ม
ให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีจริยธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
นอกจากนี้ การจัดการที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัทจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้บริษัทมีความยั่งยืน
มากขึ้น ดังนั้น เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วยระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กร บริษัทจึงมุ่งมั่นก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ให้
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมกับปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจและสื่อสารให้แก่พนักงานในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กรและสังคมต่อไป

ความคืบหนาป 2563

แนวทางการด�ำเนินงาน

HOME
ภาคผนวก

บริษัทมีการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลขององค์กรท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม
ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายต่าง ๆ
ให้มีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลตามกฎหมาย ตลอดจนมีความสอดคล้อง
ตามแนวปฏิบตั สิ ากล ในปี 2563 บริษทั มุง่ ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก
และความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต
ให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึก และด�ำเนินงานให้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนัน้
การมุง่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานทุกระดับจึงมีความจ�ำเป็น
ต่อการน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังมี
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะอนุกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
องค์กร ดังนี้
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ความเป็นอยู่
และการด�ำเนินชีวติ ของประชากรทัว่ โลก การตัดสินใจหรือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของคณะผูบ้ ริหารจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานขององค์กรภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงยังต้องมีการพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุม่ ต่าง ๆ ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วขององค์กรและส่งผลกระทบน้อยทีส่ ดุ บริษทั มีการด�ำเนินการโดยก�ำหนดมาตรการป้องกันเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนจัดส่ง 7Delivery เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ส�ำหรับลูกค้าและพนักงาน รวมถึง
ก�ำหนดมาตรการให้พนักงานท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) มาตรการเวลาการท�ำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) และมาตรการ
ในเรือ่ งสวัสดิการ เพือ่ ดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานที่ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19

ESG Issue That May Impact
Investment Performance

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1
2
3
4

ตระหนักถึงบทบาท และ
ความรับผิดชอบในฐานะ
ผูนําที่สรางคุณคาใหแก
กิจการอยางยั่งยืน
กําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายหลักของกิจการ
ทีเ่ ปลีย่ นไปเพ�อ่ ความยัง่ ยืน
เสร�มสรางคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนา
ผูบร�หารระดับสูง
และการบร�หารบุคลากร

5
6
7
8

เสร�มสรางนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบ

1. สิ�งแวดลอม

• การจัดการทรัพยากร
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
• อุบัติการณดานสิ�งแวดลอม
• การบรรเทาผลกระทบ
ดานสิ�งแวดลอม

ดูแลใหมีระบบการบร�หาร
ความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
รักษาความนาเชื่อถือ
ทางการเง�น
และการเปดเผยขอมูล

2. สังคม

3. ธรรมาภิบาล

• สิทธิมนุษยชน
• สรางความสัมพันธ
กับชุมชน
• การตรวจสอบ
หวงโซอุปทาน

สนับสนุน
การมีสวนรวมและ
การสื่อสารกับผูถือหุน

• คาตอบแทนผูบร�หาร
• สิทธิของผูถือหุน
• ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
• ว�สัยทัศน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ ซีพ� ออลล
การปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยาง
เทาเทียม

สิทธิของ
ผูถือหุน

การบร�หาร
ความเสี่ยง

จร�ยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

บทบาทของ
ผูมีสวนได
สวนเสีย

การเปดเผย
ขอมูลและ
ความโปรงใส

นโยบายตอตาน
คอรรัปชัน

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การปองกัน
ความขัดแยง
ทางผลประโยชน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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บทนํ า

สรุปผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ
การอบรม และทดสอบหลักสูตรธรรมาภิบาล และตอตานทุจร�ต
ระดับบร�หาร

2,142 ราย
รอยละ
100

ระดับแผนก

ระดับพนักงาน เจาหนาที่

ลงนามรับทราบ

ไดรับการฝกอบรม

6,052 ราย
รอยละ
100

70,030 ราย
รอยละ
100

การมีสวนรวมของคูคาลําดับที่ 1

4,504 ราย
รอยละ
100

4,504 ราย
รอยละ
100

3,653 ราย
รอยละ
81.11

HEART

ไดรับการสื่อสาร

การบร�หารความเสี่ยง
รอยละ

100
100

หนวยงานที่มีความเสี่ยง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

100

รอยละ

100

รอยละ

95.1

พนักงานผานการอบรม
เร�่องความเสี่ยงดานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

โครงการจัดตั้งใหม
ดําเนินการประเมิน
ผลกระทบความเสี่ยง
ขอมูลสวนบุคคล

พนักงานรับรู
ไดวาบร�ษัทประกอบธุรกิจ
อยางมีจร�ยธรรมและ
มีความรูสึกดีตอบร�ษัท

การละเมิดขอมูลสวนบุคคล

โครงการนักคนหาภัยมืด

1,849

ประเด็นความเสี่ยง
ที่พนักงาน
สงเขาประกวด

รอยละ

HEALTH

รอยละ

หนวยงานที่มี
ความเสี่ยงดานกฎหมาย และการทุจร�ต
ไดรับการประเมินความเสี่ยง

5 ประเด็นความเสี่ยงที่ไดรับรางวัล ไดแก

0
กรณี

ขอรองเร�ยนจากคูคาที่พ�สูจนแลววาผิดจร�ง
ขอรองเร�ยนจากหนวยงานกํากับดูแล

HOME

• ความสามารถใน
• ประเด็นดานสิ�งแวดลอม
การรับมือโรคระบาด • สินคาและบร�การ
ระลอกใหม
• สิทธิมนุษยชน
• ขอมูลสําคัญ
และความปลอดภัย
สวนบุคคลรั่วไหล

ขอรองเร�ยนจากลูกคาที่พ�สูจนแลววาผิดจร�ง

ภาคผนวก

สายงานการ
ตลาดและบร�หาร
ผลิตภัณฑ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการบร�หาร

สายงานจัดซื้อ

สายงาน
กลยุทธองคกร

กรรมการ
ผูจัดการ (รวม)

สายงานพัฒนา
ความยั่งยืน

สายงานสารสนเทศ

สายงาน
ปฏิบัติการ

กรรมการ
ผูจัดการ (รวม)

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

หนวยงานบร�หาร
ความเสี่ยง

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
กระจายสินคา

สายงาน
CAF-M

คณะกรรมการบุคคลกลาง

เลขานุการบร�ษัท

สํานักตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานกํากับ
ดูแลการปฎิบัติงาน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

คณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสราง
การกํากับดูแลกิจการ

สายงานบัญชี
และการเง�น

46
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คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานงบการเงิน

• สอบทานให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีด่ ี รวมถึงระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงให้รัดกุม
• หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งเกีย่ วกับ
งบการเงิน และการควบคุมภายใน

• รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้ค�ำปรึกษาข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 4 ครั้ง

• ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง
• สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายร่วมกับกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ
• รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้ค�ำปรึกษาข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง

• ประเมินค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติงาน
• พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัท
• คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงบุคคลที่เสนอโดย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
• เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทก่อนน�ำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ

HOME

100

ร้อยละ
พนักงานรับรู้ และเข้าใจจริยธรรม
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
ของบริษัทผ่านการสื่อสาร
ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

ภาคผนวก

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
บริ ษั ท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนิ นธุ ร กิ จอย่ างมี จริ ยธรรม
จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (ฉบับปรับปรุง)
เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน คูค่ า้ และผูร้ บั เหมา ยึดถือและน�ำมาใช้
เป็นแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละท�ำงานด้วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต
โดยยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และมีคุณธรรม ในการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ป้องกัน
การฟอกเงิน ตลอดจนไม่กระท�ำการใด ๆ ที่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

• พิจารณาหลักเกณฑ์ ในการจ่ายและ
รูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

HEALTH

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์

• จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายความยั่งยืน และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน

คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

HEART

• สอบทานการด�ำเนินงานของบริษัท
ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

บทนํ า

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการก�ำกับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล 3) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีหน่วยงาน
บริ ห ารความเสี่ ย ง และหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
เป็นกลไกในการท�ำงาน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัท ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสรุปและรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง เสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ การสอบทานประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงคือกลไกในการระบุแนวโน้มและ องค์กรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายได้ ตลอดจนสามารถสร้าง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยมี คุณค่าให้กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ภายใต้นโยบายการบริหาร
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit) ท�ำหน้าที่ ความเสีย่ งขององค์กร
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสามารถท�ำให้
การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Corporate Legal
& Compliance Unit : L&C) ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการติดตาม รวบรวมประกาศกฎระเบียบจาก
ภาครัฐที่ออกมาใหม่ และสื่อสารให้พนักงานทราบ โดยในปี 2563
หน่วยงาน L&C ได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรของบริษทั เกีย่ วกับ

1

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 เพือ่ ให้ทราบถึง
สิทธิประโยชน์รวมถึงตระหนักและให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 มีประกาศระเบียบ
หรือกฎหมายต่าง ๆ จากภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั กว่า 970 ฉบับ
ทีห่ น่วยงาน L&C ได้สอื่ สารและก�ำกับให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหรือประกาศภาครัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

กรอบการบร�หารความเสี่ยงและภาวะว�กฤตเพ�่อการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
การบร�หารความเสี่ยง
กอนเกิดเหตุ

2

การจัดการภาวะว�กฤต
ระหวางเกิดเหตุ

3

การฟ��นฟ�ผลจากความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ

ลําดับเหตุการณของอุบัติการณ

กําหนดกลยุทธ

วัตถุประสงคการฟนฟ�โดยภาพรวม : กลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ชวงเวลาเกิดอุบัติการณ

ระบุความเสี่ยง

Incident Response

Business Continuity

Recovery / Resumotion
Back to Normal

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

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

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

ประเมินความเสี่ยง
จัดลําดับความเสี่ยง
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ดําเนินการและติดตามผล

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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บริษัทจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1 กลุ่มความเสี่ยงทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการด�ำเนินงาน
2 กลุ่มความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรือความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน
3 กลุ่มความเสี่ยงที่เกิดใหม่
โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนมีการอบรมตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ (Risk Champion)
ในหัวข้อที่สอดคล้องกับมาตรการลดความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส มีกระบวนการควบคุมภายใน และมีการติดตามความเสี่ยง
และผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด ดังนี้
คัดเลือกกระบวนการ
ที่มีความเสี่ยงสูง

กําหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

• โดย Risk Champion
• ในป 2563 มีการกําหนดมาตรการ
• ในป 2563 มีกระบวนการที่มีความ
• ความเสี่ยงที่มีการประเมิน ไดแก
ควบคุมทั้งหมด 10 มาตรการ
เสี่ยงสูง 25 กระบวนการ จากการ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
สําหรับกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง
ประเมิน 254 กระบวนการ ครอบคลุม
กฎระเบียบและขอบังคับ ขอมูลสําคัญ
25 กระบวนการ
กระบวนการของสายงานการตลาด
รั่วไหล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบร�หารผลิตภัณฑ สายงานจัดซื้อ • มีการสื่อสารมาตรการควบคุม
หยุดชะงัก สิทธิมนุษยชน การทุจร�ต
ความเสี่ยงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
สายงานกระจายสินคา
ในองคกร การสุมตรวจ
รวมกับ Risk Champion
การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ และการรองเร�ยน
จากผูบร�โภค

สุมตรวจประเมินมาตรการ
ควบคุมโดยผูตรวจสอบ
• ผูตรวจสอบประกอบดวย
หนวยงานบร�หารความเสี่ยง
หนวยงาน Corporate
Process Simplification
และหนวยงานตรวจสอบ

ทบทวน Internal Process
Risk & Control ทุกไตรมาส

HEART

ประเมินความเสี่ยง

• ทบทวนโดย Risk Champion
รวมกับหนวยงานเจาของ
กระบวนการ

HEALTH

ความเสี่ยงเกิดใหม่
บริษัทมีการทบทวนประเด็นและแนวโน้มที่อาจเป็นความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่อาจเป็นประเด็นหรือความเสี่ยงใหม่เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อมุ่งหามาตรการและแนวทางการจัดการในการรองรับความเสี่ยง
ดังกล่าว พร้อมทัง้ สามารถตอบสนองต่อความเสีย่ งนัน้ ได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2563 มีประเด็นความเสีย่ งเกิดใหม่ทสี่ ง่ ผล
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ 6 ประเด็น ดังนี้

แนวทางการจัดการ
• พัฒนารูปแบบและช่องทางการเข้าถึงสินค้า และบริการส�ำหรับ
ลูกค้าผ่านรูปแบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O) ทั้งส่วนของร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นและออนไลน์ โดยจัดโปรโมชันต่าง ๆ ให้ลกู ค้าสัง่ ซือ้
สินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศ และผ่านระบบออนไลน์
ทุกแพลตฟอร์ม เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้ลกู ค้าในทุกการซือ้ สินค้า
และบริการในชุมชนทุกพื้นที่

HOME
ภาคผนวก

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมลูกค้า
เปลีย่ นตามวิถชี วี ติ ใหม่
(New Normal)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ลูกค้าตระหนัก
ถึงความปลอดภัยมากขึน้ ท�ำให้แนวโน้ม
พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
ตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal
รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก
และรวดเร็วในสังคมดิจิทัล ส่งผลถึง
แนวโน้มของจ�ำนวนลูกค้าที่อาจเข้ามา
ใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นลดลง
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ความเสี่ยงจากการเกิด
โรคระบาดใหญ่บ่อยขึ้น
และกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต
จากการแพร่ระบาดครัง้ ใหญ่ของโรคติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่ามนุษย์อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
โรคนี้ต่อไป อีกทั้งคาดว่ายังมีเชื้อไวรัสอีก
มากมายที่สามารถกลายเป็นโรคชนิดอื่น
ได้อีก ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ในลักษณะนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ่อยและ
กลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ และกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริโภคสูว่ ถิ ชี วี ติ ใหม่ (New Normal) มากขึน้

แนวทางการจัดการ
พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารได้ ส ะดวก
และปลอดภัย ดังนี้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัว (Super-aged Society)
จากอัตราการเกิดของประชากรใหม่ทวั่ โลก
ที่มีแนวโน้มลดลง และประชากรบนโลก
มี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ประชากรสู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ รวมทั้ ง
ประเทศไทยเองก็ก�ำลังจะกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ซึ่งพฤติกรรมของผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้น
มี ค วามต้ อ งการสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ปลอดภั ย
ที่สุด และใช้งานง่ายที่สุด รวมถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีจ่ ะเข้ามาอ�ำนวยความสะดวก
ให้สามารถด�ำรงชีวิตได้ง่ายขึ้น

แนวทางการจัดการ
พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ ดังนี้

ตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ
(Vending Machine)

ชองทางการชําระผาน

Mobile Application Counter Service pay

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

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

พัฒนาสินคาประเภท
อาหารและเคร�่องดื่ม
เพ�่อสงเสร�มสุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี

เปดมุมสินคาสุขภาพ
• มุมจําหนายผัก ผลไมสด สมุนไพร
และสินคาสุขภาพครบวงจร

• มุมจําหนายยาสามัญประจําบาน
และผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ “eXta”

ชองทางการเขาถึง
สินคาและบร�การ
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การพัฒนาสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเสริมสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อีกด้วย โดยการก�ำหนด
มาตรการจัดการต่าง ๆ ผ่านกลยุทธ์เซเว่น โก กรีน อาทิ
• การส่งเสริมให้ลูกค้าปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมูลค่า
ถุงพลาสติกเป็นเงินบริจาค ได้แก่ โครงการ “รวมพลังคนไทย
เลิกใช้ถุงพลาสติก”
• การน�ำวัสดุเหลือใช้และขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และแปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์ อาทิ โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic
Road เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนน โดยน�ำร่องพัฒนาพื้นที่
ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้นแบบ

แนวทางการจัดการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และจัดท�ำแผนการเตรียมบุคลากรให้มีทักษะใหม่
ดังนี้
ปรับหลักสูตรการเร�ยนใหมีเร�่องทักษะการดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล

HOME

ความเสี่ยงจากการขาดแรงงาน
ทักษะใหม่จากการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อเป็นดิจิทัล อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น
ท� ำให้ รูป แบบการด�ำเนินธุรกิจต้อ งมี
การปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การเสริม
ทักษะการท�ำงานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับพนักงาน
ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเป็น
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

HEALTH

แนวทางการจัดการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีการวางกลยุทธ์

HEART

ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจากกระแส
เรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นหนึง่ ในปัญหา
สิง่ แวดล้อมทีท่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญ รวมถึง
ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปสู่การลดการใช้พลาสติก
และต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาว�ชาชีพเฉพาะทางที่สอดคลองกับขยายตัวทางธุรกิจ อาทิ
ผูเชี่ยวชาญดานกาแฟ ผูเชี่ยวชาญดานการบร�หารจัดการอาหาร
ปรับโครงสรางองคกรใหมีความกระชับ ลดการทํางานหลายขั้นตอน
สงเสร�มการทํางานที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว และการทํางาน
รวมกันขามสายงานอยางบูรณาการ

ภาคผนวก

รวมมือกับภาครัฐเพ�่อรวมสราง “บัณฑิตพร�เมี่ยม” ในสาขาว�ชาตาง ๆ
อาทิ การจัดการธุรกิจคาปลีก เทคโนโลยี ไฟฟา อาหารและเคร�่องดื่ม
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ความเสี่ยงจากข้อมูลบริษัทถูก
ปลอมแปลง
ความก้าวหน้าทางดิจิทัลสมัยใหม่ส่งผล
ให้การปลอมแปลงเนื้อหา ภาพถ่าย วิดีโอ
เสียงหรือข้อความต่าง ๆ รวมถึงการแพร่
กระจายของข่ า วสารปลอมเพิ่ ม มากขึ้ น
อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
การวางตัวตนในโลกดิจิทัลในการเผยแพร่
ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อ
รั ก ษาภาพลั ก ษณ์ แ ละความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร

แนวทางการจัดการ
ปรับรูปแบบธุรกิจให้รองรับสังคมดิจทิ ลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อาทิ
• การน�ำปัจจัยด้านการเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็นดิจิทัล และเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่เข้ามาสร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (Disruptive
Technology) เข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์องค์กรทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว
• พัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า เพือ่ ให้สามารถติดต่อ
สือ่ สาร รับฟังความคิดเห็นและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ อาทิ เฟซบุก๊ “7-Eleven
Thailand” แอปพลิเคชันไลน์ ยูทูป

โครงการค้นหาภัยมืด (Black Swan)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

บริษัทด�ำเนินโครงการค้นหาภัยมืด หรือ Black Swan เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานร่วมกันค้นหาความเสี่ยงขององค์กร
ทีเ่ ป็นความเสีย่ งทีอ่ าจท�ำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย อีกทัง้ ส่งผลให้เกิดความไม่มน่ั คงและ
ไม่ปลอดภัยต่อองค์กร โดยจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมประกวดประเด็น
ความเสี่ยงผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์คิวอาร์โค้ด (Black
Swan Online) ภายใต้แนวคิด “การค้นหาและการแก้ไขเพือ่ ช่วยควบคุมป้องกันและรับมือ
ภัยมืดที่อาจจะเกิดขึน้ ” โดยประเด็นความเสีย่ งที่ได้รบั รางวัลจะถูกน�ำมาพิจารณาส�ำหรับ
ผู้บริหารในการออกมาตรการรองรับ ซึ่งสามารถน�ำมาพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 6 ประเด็น ดังนี้

1
การดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

4
การวาจาง
หนวยงานภายนอก

2
กระบวนการทํางาน

5
ความยั่งยืนองคกร

3
สินคาและบร�การ

6
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับบร�ษัทในกลุม

1,849

ประเด็นความเสี่ยง
ที่พนักงานส่งเข้าประกวด

5

ประเด็นความเสีย่ ง
ที่ ได้รับรางวัล ได้แก่
• ข้อมูลส�ำคัญส่วนบุคคลรั่วไหล
• ความสามารถในการรับมือ		
โรคระบาดระลอกใหม่
• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
• สินค้าและบริการ
• สิทธิมนุษยชน
และความปลอดภัย
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บทนํ า

การด�ำเนินงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์
หนึง่ ในความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจโดยพึง่ พาระบบดิจทิ ลั ในปัจจุบนั คือ ความเสีย่ งด้าน
ความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ การให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเกิดความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์มากขึน้ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากลทัว่ ไปเพิม่ ขึน้
หลากหลายเหตุการณ์ อาทิ การโจรกรรมข้อมูลทางการค้าและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ซึง่ เหตุการณ์เหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้ ดังนั้นบริษัทจึงก�ำหนดการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้

HEART

มาตรการและขั้นตอน
การดําเนินงาน

เทคโนโลยี

บริษทั กอตัง้ หนวยงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security
Officer) ซึง่ รายงานตรงตอผูบ ริหารระดับสูง โดยมีประธานเจาหนาที่
ฝายรักษาความปลอดภัยไซเบอร ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลรวมถึง
ตรวจสอบการดําเนินงานความเสี่ยงทางดานไซเบอรขององคกร
โดยหนวยงานนี้ทําหนาที่เฝาระวังและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรม
สงเสริมใหพนักงานตระหนักรูถึงการใชเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อให
พนักงานมีความรูความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยีอยางถูกตอง
และปลอดภัย ผานชองทางการสือ่ สารภายในอยางตอเนือ่ ง พรอมทัง้
มีการทดสอบความสามารถผานโปรแกรมการจําลองเหตุการณ
ทางไซเบอร อีกดวย

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดแผนการตอบสนองกับเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยมีการทดสอบ
ทุกครึ่งป นอกจากนี้ ยังมีระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกําหนดมาตรการและขัน้ ตอนการดําเนินงาน โดย บริษทั โกซอฟท
(ประเทศไทย) จํากัด พรอมทัง้ มีการกําหนดใหมกี ารทบทวนมาตรการ
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งเปนการดําเนินงานที่ ไดรับการ
รับรองภายใตมาตรฐานสากล ISO 20000 และ ISO 27001
ครอบคลุมรอยละ 100 ของการดําเนินงานทั้งหมด

บริษัทนําระบบเทคโนโลยีที่ทํางานเชิงปองกันตามแนวปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยระดับสากล หรือ NIST Framework มาใชในองคกร
อีกทั้งมีการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรที่ ไดมาตรฐานเพื่อเฝาระวัง
การโจมตีเขาถึงระบบขอมูล รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลีย่ นความรู
กับผู ใหบริการและลงทุนในระบบปองกันที่ทันสมัย เพื่อใหทันตอ
เทคโนโลยีในปจจุบันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได

HEALTH

หนวยงาน
และบุคลากร

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว
ประเภทของบุคคลหร�อหนวยงานซึ่งอาจมีการเปดเผยขอมูล

HOME

บริษัทด�ำเนินงานออกนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน ในทีน่ ี้ ลูกค้าสามารถด�ำเนินการใช้สทิ ธิรอ้ งขอเกีย่ วกับข้อมูล
บุคคลครอบคลุมทัง้ ลูกค้า พนักงานขององค์กร และคูค่ า้ อย่าง ที่ถูกเก็บ ดังต่อไปนี้
รัดกุมทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน รวมถึงครอบคลุมลูกค้าทีใ่ ช้
บริการของบริษทั ซึง่ มีการสือ่ สารกับลูกค้าเจ้าของข้อมูลดังนี้
ขอถอนความยินยอม (Opt Out)
ขอรับสําเนา
ขอคัดคานการเก็บ การใช การเปดเผย
รองเร�ยน
ขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของตนไปยังผูควบคุมขอมูลอื่น

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ขอแก ไขขอมูลใหเปนปจจ�บัน

แจงผลกระทบจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล

ขอใหลบ ทําลาย หร�อพักการใชขอมูล

ภาคผนวก

ขอมูลหร�อชองทางการติดตอกับบร�ษัท
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ตลอดจนมีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ติดตามข้อร้องเรียน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2563 พบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับจากบุคคลภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน และภายนอกองค์กร ได้แก่ คู่ค้า
ส่วนลูกค้ามีเรือ่ งร้องเรียน จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ความเข้าใจกับลูกค้าได้ อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้การด�ำเนินการของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงก�ำหนดกลยุทธ์
และแผนงานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

100

ร้อยละ
พนักงานผ่านการอบรม

80

ร้อยละ
กิจกรรมที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
ปฏิบัติตาม PDPA

กลยุทธระดับองคกร
• สรางความตระหนัก ใหความรูและเขาใจ PDPA* ในพนักงานแตละระดับ
• ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลอง PDPA
• ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมที่มีขอมูลสวนบุคคล

100

ร้อยละ
กิจกรรมใหม่ จัดท�ำการประเมินผล
กระทบความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล

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

พร้อมกันนีบ้ ริษทั มุง่ ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
และความเสีย่ งด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ผา่ นการสนับสนุนและฝึกอบรม
โดยด�ำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
การฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
บริษทั มีการจัดฝึกอบรมคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน ให้กบั ผูบ้ ริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ (On-boarding) เพื่อให้พนักงานทุกคนรับรู้ เข้าใจ
ข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องควบคู่กับการมีจริยธรรม นอกจากนี้ พนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรม
ต้องท�ำการทดสอบ CG Quiz เพือ่ ประเมินผลความรูห้ ลังจากทีไ่ ด้รบั การอบรมเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ได้จดั อบรมให้กบั พันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ได้แก่ กลุม่ ผูจ้ ดั การ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner) และ
ร้านสาขาที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area) เพิ่มเติมอีกด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
การฝึกอบรมครอบคลุม
พนักงานทุกระดับ
ร้อยละ

100

ผู้รับการฝึกอบรม
ผ่านการท�ำ CG Quiz
ร้อยละ

100

พนักงานใหม่เข้าฝึกอบรบ
หลักสูตร On-boarding
ร้อยละ

100

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการเตรียมความพร้อมด้าน Cyber Resilience

สถานการณ
ความเสี่ยง
จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

ในป 2563 บร�ษัทไดจัดทําโครงการจําลองสถานการณการโจมตีทางไซเบอร
(Cyber War-game) ซึ่งเปนการสรางสถานการณสมมุติเพ�่อใหผูบร�หาร
ระดับสูงไดทดลองแก ไขสถานการณตอกรณีภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีอาจ
เกิดข�น้ ในระบบบร�ษทั โดยการจัดการภาวะว�กฤตจากภัยคุกคามนี้ มีผบู ร�หาร
ระดับสูง ที่เกี่ยวของ เชน CEO, CIO, CSO, CFO, COO รวมทั้งผูบร�หาร
ดานสื่อสารองคกร ดานกฎหมาย เปนตน โดยกําหนดมีการจัดกิจกรรม
ดังกลาวข�้นปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ

ทบทวนกระบวนการทํางานเพ�่อจัดการกับ
เหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของ
หนวยงานตาง ๆ กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
เพ�่อลดความเสี่ยงในระดับความรุนแรงตาง ๆ

100

รอยละ
ผูบร�หารที่เกี่ยวของไดรับการใหความรู
และเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

HEART

สถานการณ
การจัดการ
ภาวะว�กฤตจาก
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

บร�ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลลูกคา การทําธุรกรรมบนโลกออนไลน
ที่อาจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรมากข�้นในปที่ผานมา บร�ษัทได
ทบทวนและมีมาตรการใหมคี วามพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
ทัง้ การวางกรอบการกํากับดูแล การบร�หารจัดการความเสีย่ ง ทัง้ ดานบุคลากร
กระบวนการ และเคร�่องมือ หร�อเทคโนโลยี เพ�่อลดผลกระทบตอลูกคาและ
ตอระบบโดยรวม บร�ษทั จึงไดกาํ หนดกรอบการประเมินความพรอมดาน Cyber
Resilience ในป 2563 ไดมีการจัดอบรมสัมมนาสรางความตระหนักและ
ความรูค วามเขาใจดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรใหกบั ผูบ ร�หาร
และพนักงานในเชิงรุกและมีการทดสอบบนสถานการณเสมือนจร�ง (Phishing
Simulation Test) เพ�อ่ เตร�ยมความพรอมในการรับมือและจัดการกับเหตุการณ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

ผลลัพธ

100

• รอยละ
ผูบร�หารระดับสูง
ที่ ไดเขารวมโครงการ
• มีความพรอมในการจัดการตอภาวะว�กฤต
ไดอยางรวดเร็ว
• ลดความเสี่ยงดานความเสียหาย
และเกิดภาพลักษณองคกรเชิงลบ

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้น�ำในระดับผู้จัดการทั่วไป (เทียบเท่า) ในเรื่องธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงได้จัดท�ำ CG
Self-Assessment เพื่อวัดระดับการปฏิบัติและการบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพื่อน�ำข้อมูลเป็นแนวทาง
วางแผนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

HOME

• หมวดการประเมิน 3 หมวด
- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ร้อยละ 100 (ดีเลิศ)
- การสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน ร้อยละ 89 (ดีมาก)
- การก�ำกับ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 93 (ดีเลิศ)
• ผลวิจัยภาพรวม ร้อยละ 94 (ดีเลิศ)
• จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 694 ราย

HEALTH

โครงการ CG Self-Assessment 2020

โครงการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องบรรษัทภิบาล จึงได้ด�ำริคาถา
บรรษัทภิบาลพร้อมทัง้ ได้ให้ความหมาย “ซือ่ สัตย์ โปร่งใส ยุตธิ รรม ค�ำนึงถึงชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม” บริษทั จึงได้ดำ� เนินการ
สื่อสารคาถาบรรษัทภิบาล เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและยึดคาถาบรรษัทภิบาลเป็นหลักประจ�ำใจในการท�ำงาน
โดยได้มีการสื่อสารคาถาบรรษัทภิบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เดิน Troop รณรงค์ ติดโปสเตอร์ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ส�ำนักงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เป็นต้น
• Infographic บริษทั ได้มกี ารสือ่ สารหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์
เพื่อสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ
• การจัดอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลกับ MR.-MS. Good Governance บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาล
ให้กับ MR.-MS. Good Governance ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ในองค์กร” โดยมีตัวแทน MR.-MS. Good
Governance จากแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 93 ราย
• คาถาบรรษัทภิบาล

ภาคผนวก

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู
การทุจริตคอร์รปั ชันถือเป็นศัตรูตอ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซีพี ออลล์ ปรารถนาจะ
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั สังคม จึงปลูกฝังหัวใจแห่งธรรมาภิบาลให้กบั ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกระดับ ให้ทกุ คนภูมใิ จทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านด้วยความสัตย์ซอื่ ยึดถือความถูกต้อง
เพื่อเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับชาติ
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563

เปาหมายป 2563
บร�ษัทมุงมั่นไมใหเกิดการทุจร�ตคอรรัปชันในทุกสวนงาน รวมถึง
คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1

รักษาสถานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจร�ต

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
อัตราการเกิดทุจร�ตตอรานสาขา (รอยละ)

2559
2560
2561
2562
2563

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคน
เขาถึงความยุตธิ รรม และสรางสถาบันทีม่ ี
ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และ
ครอบคลุม ในทุกระดับ
16.5 ลดการทุจร�ตในตําแหนงหนาที่
และการรับสินบนทุกรูปแบบ

0.016
0.026
0.022
0.033
0.032

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกลอง
วงจรปดรานเซเวนอีเลฟเวน (CCTV)
ระบบแจงเตือนการทําธุรกรรม
ผานแบงกกิ�งเอเจนท
โครงการ Anti-Corruption
Awards 2020

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

HOME
ภาคผนวก

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลรุนแรงไปทัว่ โลก
ผลักดันให้การเกิดคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ ๆ
อาทิ การกักตุนหน้ากากอนามัย และสินค้าทีม่ ี
ความต้องการสูงอืน่ ๆ ทีถ่ อื เป็นการคอร์รปั ชัน
ใกล้ ตั ว มากที่ สุ ด ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ การคอร์รัปชัน
ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรวดเร็ว และเกิด
ภาวะขาดแคลนทันที พร้อมกันนี้ จะเห็นได้วา่
การคอร์ รั ป ชั น ที่ เ กิ ด ในช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
แรงงานนอกระบบที่ได้รบั ผลกระทบมากกว่า
ประชาชนกลุ่มอื่น ดังนั้น บริษัทเล็งเห็นถึง
ความเสี่ยงจากปัญหาการคอร์รัปชันที่อาจ
เกิดขึน้ จึงได้กำ� หนดแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
• หน่วยงานบริหารผลิตภัณฑ์วางแผน
การกระจายสินค้าทีม่ คี วามต้องการสูง
ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยัง
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศพร้อมทั้ง
ก�ำหนดสิทธิ์จ�ำกัดการซื้อต่อคนเพื่อ
ให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึง
• จ�ำกัดสิทธิ์ ในระบบการสั่งซื้อเพื่อลด
ความผิ ด พลาดในการสั่ ง ซื้ อ ของ
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบ
ร้ า นคุ ณ ภาพ (QSSI) – ท� ำ หน้ า ที่
สุ ่ ม ตรวจสอบการบริ ก ารและข้ อ มู ล
การขายในช่วงเวลาขายดี

HEALTH

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
มาอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่
คุณค่าขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งปรับปรุงกรอบนโยบายให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของข้อก�ำหนดกฎหมายอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมกับสือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานทุกระดับในบริษทั
ตลอดจนคู่ค้าธุรกิจได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและด�ำเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในปี 2563 บริษทั ก�ำหนดให้มหี ลักสูตรอบรมธรรมาภิบาล
และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บั ง คั บ บั ญ ชาไปจนถึ ง ระดั บ
พนักงาน และเจ้าหน้าทีร่ า้ น ทีม่ งุ่ ให้ความส�ำคัญในการยึดหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั มาอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้นโยบาย
และเป้าหมายบริษัทที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของบุคลากรทุกระดับ
ตลอดจนสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อจัดการ
กรณีการเกิดทุจริตทุกรูปแบบในบริษัท และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความคืบหนาป 2563

HEART

การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญ และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ในการด�ำเนินธุรกิจ เพราะหากเกิดขึน้ แล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนินงานทัง้ ในด้านธุรกิจ และ
ด้านความยัง่ ยืนเป็นไปอย่างยากล�ำบาก และอาจไม่ประสบผลตามทีต่ งั้ เป้าไว้
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของประเด็นนี้ จึงด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
รวมถึงประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ต่าง ๆ โดยมุง่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ นอกจากนี้
ยังใช้เป็นแนวทางให้พนักงานในบริษทั ตัง้ แต่ผบู้ ริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ
น�ำหลักการไปใช้ในการด�ำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
เพือ่ ให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ

บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส
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สรุปผลการดําเนินงานดานทุจร�ตคอรรัปชัน

รอยละ

100

พนักงานไดรับการสื่อสาร
นโยบายดานการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและขอพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน

การทุจร�ตที่ตรวจพบทั้งหมด
กรณี

รอยละ

100

คูคาไดรับการสื่อสาร
นโยบายดานการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและขอพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน

ตรวจสอบวาผิดจร�ง
กรณี

409

ดําเนินการแก ไข
กรณี

409

409

คิดเปนรอยละ

100

บร�ษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ�่อปองกันการเกิดคอรรัปชัน ดังนี้

นโยบาย และแนวปฏิบัติ
สําหรับการตอตาน
การทุจร�ต

แนวปฏิบัติในการใหและ/หร�อ
รับของขวัญ ของชํารวย
และการรับรอง

แนวปฏิบัติในการบร�จาค
เพ�่อการกุศล

นโยบายการแจงเบาะแส
และการคุมครอง
ผูแจงเบาะแส

นโยบายการปองกัน
การฟอกเง�น

แนวปฏิบัติกรณี
กระทําการทุจร�ต
ผิดกฎหมาย

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

การเกิดการทุจร�ตเฉลี่ยตอรานตอป
อัตราการเกิดทุจร�ต (รอยละ)

2559
2560
2561
2562
2563

รายงานการทุจร�ต (กรณี)

0.016
0.026
0.022
0.033
0.032

2559
2560
2561
2562
2563

156
268
247
388
409

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการกรณีทุจริต
บริษทั เห็นถึงความส�ำคัญและคุณค่าของพนักงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือพฤติกรรมทีผ่ ดิ จริยธรรม ทุจริต
หรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Whistle-blower) ไปยัง
คณะกรรมการทีท่ ำ� งานรับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย อาทิ อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ต่าง ๆ ดังนี้
ชองทางรับเร�่องรองเร�ยนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหร�อกรณีทุจร�ต
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

HEART

ชองทาง
การแจงเบาะแส
หร�อขอรองเร�ยน

โครงการเคาะระฆัง
โทรศัพท 0 2071 1717

HEALTH

โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการคุ้มครองผ่านกระบวนการป้องกันคุ้มครองจากบริษัท ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ พร้อมกับได้รบั การชดเชยความเสียหายหากได้รบั ผลกระทบ ผลด�ำเนินการในปี 2563 มีรายงานการทุจริต
จ�ำแนกตามประเภท ดังนี้
ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ความขัดแยงทางผลประโยชน

0

0

0

การทุจร�ตในรายงาน

N/A

N/A

N/A

การยักยอกทรัพย

N/A

N/A

N/A

1
4
383

0
5
404

HOME

ประเภทการทุจร�ต (กรณี)

ภาคผนวก
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ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจากคณะกรรมการที่รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทจะเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่อง
ทีร่ อ้ งเรียน หากพบมีการกระท�ำความผิด จะมีการพิจารณาและลงโทษผูก้ ระท�ำผิดตามความเหมาะสม พร้อมกับมีการก�ำหนดมาตรการ
การแก้ไข อาทิ
กํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ทีมตรวจนับทรัพยสินรานทําหนาที่ตรวจสอบและตรวจนับเง�นสดทันทีเมื่อถึงราน

ทีมตรวจสอบคุณภาพสินคาทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา บร�การ และปฏิบัติงานตามขอกําหนดตาง ๆ

ทีมปองกันการสูญหายทําหนาที่ติดตามขอมูลสินคาที่หายไปจากการตรวจนับ

สื่อสารและสรางความตระหนักใหกับพนักงานในรานอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารและเตรียมพร้อมให้พนักงานเมื่อพบเจอสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ในปี 2563 บริษัทด�ำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการฝึกอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทเพิ่มเติมเนื้อหาการก�ำกับดูแล และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเข้าเป็นหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรมผ่านระบบ E-Learning
ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในองค์กร พร้อมทัง้ ด�ำเนินการขยายหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2563
มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
รอยละ

100

ผูบร�หารระดับ
บังคับบัญชาผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

รอยละ

100

พนักงานใหมและ
สโตรพารทเนอร
ผานการอบรม
หลักสูตร
On-boarding

รอยละ

100

คูคาลําดับที่ 1
ไดรับการสื่อสารนโยบาย
การตอตานการทุจร�ต
คอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคูคา

รอยละ

100

เจาหนาที่และพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ Anti-Corruption Awards 2020
เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และกระตุ้นจิตส�ำนึกคนไทยตระหนัก
ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง รวมถึงสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้บคุ คล องค์กร และสือ่ มวลชน ทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการต่อต้านการทุจริต
บริษทั ร่วมกับสมาคมผูส้ อื่ ข่าวต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) บริษทั การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานมอบ
รางวั ล “Anti-Corruption Awards 2020” ส่ ง เสริ ม การต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน ประจ�ำปี 2563 เพื่อให้ก�ำลังใจ ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร
และสือ่ มวลชน ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติ

HOME

โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตส�ำหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในการด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ขยายขอบเขตการด�ำเนิน
การต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า โดยได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้คู่ค้า ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

HEALTH

การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายของภาครัฐ “รวมพลัง อาสาสู้โกง”
เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนและความมุ่งมั่นของบริษัทในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริต
ในทุกรูปแบบ ในปี 2563 บริษทั ได้มกี ารสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกง
โคตรง่ายแค่ปลายนิว้ - Power of Data” ในรูปแบบงานใหม่ ที่เรียกว่า Virtual Collaboration ซึ่งเป็นครั้งแรกขององค์กร ที่
ย้ายการแสดงพลังจากโลกออฟไลน์ มาสู่โลกออนไลน์ ซึง่ ในงานมีการเปิดตัวเครือ่ งมือใหม่ “จับโกงงบโควิด ด้วย ACT Ai” ชูแนวคิด
“จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิว้ - Power of Data” เน้นป้องกันคอร์รปั ชันด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีสร้างการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน
สร้างการมีส่วนร่วมของพลังสังคมในพื้นที่ปลอดภัย สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
งานวันต่อต้านคอร์รปั ชันแห่งชาติ จัดขึน้ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับชมกว่า 65,000 ราย
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โครงการระบบแจ้งเตือนการท�ำธุรกรรม
ผ่านแบงก์กิ้งเอเจนท์
ระบบปิดงาน Fraud Counter Service เป็นระบบทีใ่ ช้ในการบันทึกข้อมูลรายการทีผ่ ดิ ปกติ และรายการต้องสงสัยทีเ่ ป็นรายการ
รับช�ำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วสิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเป็นช่องทางการฟอกเงินและเพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ให้ผบู้ ริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในการก�ำกับดูแลในการป้องกันทุจริต ซึง่ ระบบ Fraud Counter Service สามารถช่วยให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบและติดตามการทุจริตหรือการท�ำรายการธุรกรรมแบงก์กงิ้ เอเจนท์ทผี่ ดิ ปกติได้ทนั เวลา และทราบผูก้ ระท�ำผิดชัดเจน
โดยเปิดใช้ระบบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

บทนํ า

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ CCTV
เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดเวลาการท�ำงานของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมถึง
ลดความยุ่งยากในกระบวนการตรวจสอบเงินขาดหรือเกิน ตลอดจนการนับสินค้า โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการเพิ่ม
การติดตัง้ กล้อง CCTV ความละเอียดสูง เป็นระบบดิจทิ ลั จ�ำนวน 9,271 สาขา และจัดตัง้ คณะท�ำงานคอยติดตามการปฏิบตั งิ าน
ผ่านกล้อง CCTV ในรูปแบบออนไลน์ เพือ่ ตรวจสอบการท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ สามารถช่วยป้องปรามการทุจริต และช่วยในการ
สอบสวนถึงผูก้ ระท�ำผิดตัวจริง ไม่ผดิ ตัว และยังช่วยติดตามเงินและทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ทุจริตกลับคืนได้ ร้อยละ 99 ของมูลค่าการทุจริต

เคารพสิทธิมนุษยชน
ยึดมั่นหลักการสากล
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข
ซีพี ออลล์ ต้องการสร้างสังคมคนท�ำงานทีม่ คี ณุ ภาพ ทีซ่ งึ่ ทุกคนมีหวั ใจเมตตา
และเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน เราจึงมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
พร้อมให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเสมอภาค และดูแล
เรือ่ งสวัสดิการด้วยความจริงใจ เพือ่ ให้ทกุ คนอยูร่ ว่ มกันได้อย่างเอือ้ อาทร
ในองค์กรที่ใส่ใจความสุขของคนท�ำงาน
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เคารพสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นหลักการสากล
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
รอยละ

100

รอยละ

90

รอยละ

100

รอยละ

81

มีการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน
(HRDD) ของทุกกิจกรรม และพ�้นที่ดําเนินการบร�ษัท
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และคูคาที่สําคัญ
พนักงานระดับผูจัดการทั่วไปในหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับ Salient Issues ผานการอบรมหลักสูตร
"สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ"
พันธมิตรทางธุรกิจ (สโตรพารทเนอร)
ไดรับการใหความรูดานสิทธิมนุษยชน
คูคาลําดับที่ 1 ไดรับการ
ใหความรูดานสิทธิมนุษยชน
ไดรับรางวัลองคกรที่สนับสนุนงานดานคนพ�การดีเดน
ตอเนื่องเปนปที่

4

สถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน

10 ป

ติดตอกัน

ไดรบั การประเมิน Children’s Rights and Business
ระดับ Leader ที่

เปาหมายป 2563

7.8 คะแนน

100

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ
ของกิจกรรมทางธุรกิจ และพ�้นที่ดําเนินการ
บร�ษัทมีการตรวจสอบการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน (HRDD)
ตามมาตรฐาน UNGPBHR

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
กิจกรรมทางธุรกิจ และพ�้นที่ดําเนินการบร�ษัทมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน (HRDD) ตามมาตรฐาน UNGPBHR (รอยละ)

2560
2561
2562
2563

จากคะแนนเต็ม 10

(คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.9 คะแนน)

100
100
100
100
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

SDG5 บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและ
ใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน
5.1 ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบทีม่ ตี อ ผูห ญิงและเด็กหญิงในทุกที่

SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ
และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
8.5 บรรลุการจางงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และการมีงาน
ทีส่ มควรสําหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน
และผูม ภี าวะทุพพลภาพ และใหมกี ารจายทีเ่ ทาเทียมสําหรับ
งานทีม่ คี ณ
ุ คาเทาเทียมกัน
8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสร�มสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทีป่ ลอดภัยและมัน่ คงสําหรับผูท าํ งานทุกคน รวมถึงผูท าํ งาน
ตางดาว โดยเฉพาะหญิงตางดาว และผูท ที่ าํ งานเสีย่ งอันตราย
SDG10 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ
10.3 สรางหลักประกันวาจะมีโอกาสทีเ่ ทาเทียมและลดความไม
เสมอภาคของผลลัพธ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย
และแนวปฏิบตั ทิ เี่ ลือกปฏิบตั ิ และสงเสร�มการออกกฎหมาย
นโยบาย และการกระทําทีเ่ หมาะสม
SDG16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ�่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
16.3 สงเสร�มนิตธิ รรมทัง้ ในระดับชาติและระหวางประเทศ
และสรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึงความยุตธิ รรม
อยางเทาเทียมแกทกุ คน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ความเสี่ยงและโอกาส

ความคืบหนาป 2563
ขยายผลการประเมินผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชน (Human Right
Impact Assessment : HRIA)
ของหนวยงานที่มีความเสี่ยงสําคัญ
ขององคกรตลอดทั้งหวงโซคุณคา
(Value Chain)

HEART

อบรม ใหความรูด า นสิทธิมนุษยชนกับ
กลุมพนักงานที่เกี่ยวของกับ Salient
Issue สโตรพารทเนอร และคูคา
ในหวงโซอุปทาน
กําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ
สําหรับการเขาทํางานในสํานักงาน
รวมถึงมาตรการดานสวัสดิการ
พนักงานเพ�่อชวยเหลือพนักงาน
ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคว�ด-19

HEALTH

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ดชอบตามกรอบสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล
เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขยาย
ธุรกิจให้เติบโต มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งใช้แรงงานในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจไปสูค่ วามส�ำเร็จ จึงก่อให้เกิดความเสีย่ งในการด�ำเนินงานทีล่ ะเมิด
สิทธิมนุษยชน อีกทั้งในปัจจุบันเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การละเมิดความเป็นสิทธิแรงงาน การละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบุคคล การปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก
เป็นต้น นอกจากนี้ ทั่วโลกยังให้ความส�ำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ
ตลอดจนความเสมอภาคทางสังคมอืน่ ๆ อาทิ ศาสนา สีผวิ เชือ้ ชาติ และ
พร้อมที่จะยอมรับในความแตกต่างด้านความคิด เพื่อน�ำมาปรับใช้ ใน
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย (“บริษทั ”) จึงตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการสิทธิมนุษยชน
และแรงงานในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีระบบ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งและ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปรับตัว
และเตรียมพร้อมในการลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

แนวทางการด�ำเนินงาน
รวมถึงส่งเสริมให้พนั ธมิตรทางธุรกิจ และคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญล�ำดับที่ 1
มีการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ผ่านการ
เสริมสร้างความตระหนักรูด้ า้ นการเคารพ และการปฏิบตั ติ าม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล ตลอดจนด�ำเนินการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Impact Assessment : HRIA)
กับหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งส�ำคัญขององค์กร พร้อมทัง้ ทบทวน
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร (Human Rights Risk
Assessment) นอกจากนี้ บริษทั มุง่ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร
ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความเข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
และสามารถปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้อง
โดยได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ”
ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงส�ำคัญขององค์กร

HOME
ภาคผนวก

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานของบริษทั เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม
จากการด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน โดยบริษทั ได้กำ� หนด
แนวทางปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับแนวทางสากลตามหลักการชีแ้ นะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights : UNGP)
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการท�ำงาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization : ILO) รวมถึงกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ
ที่บริษัทประกอบธุรกิจ ในปี 2563 บริษัทมุง่ ด�ำเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence :
HRDD) ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และทุกพืน้ ทีด่ ำ� เนินการบริษทั
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กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน
ความมุงมั่น

ปลูกฝงใน
องคกร

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ประเมิน
ผลกระทบ

การ
บูรณาการ

• ระบุประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิ
มนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งที่เกิดข�้นแลวและอาจจะเกิดข�้น
ไดในอนาคต
• ระบุผูมีสวนเกี่ยวของที่อาจจะ
ไดรับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงพ�จารณา
สถานะของผูท อี่ ยูในกลุม เปราะบาง
เชน ผูหญิงและเด็ก แรงงานอพยพ
บุคคลทุพพลภาพและผูสูงอายุ
• การประเมินความเสี่ยงดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Right
Risk Assessment)
• การประเมินผลกระทบดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Right
Impact Assessment : HRIA)

ติดตาม
ประสิทธิผล

การสื่อสาร

• ออกแบบมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน
• นํามาตรการในเบื้องตนไปปฏิบัติ
ใชสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ติดตามผลและทบทวน
กระบวนการ

มีสวนรวม
กับผูมีสวนได
สวนเสีย

การเยียวยา
และรับ
ขอรองเร�ยน

มีสวนรวมกับผู
• การเยียวยาผู ได
มีสวนไดสวนเสีย
รับผลกระทบจาก
ตาง ๆ ทั้งภายใน
กรณีการละเมิด
และภายนอก เชน
สิทธิมนุษยชน
พนักงาน ชุมชน • การจัดตั้ง
หนวยงานภาครัฐ
กลไกรับ
องคกรภาค
ขอรองเร�ยนดาน
ประชาสังคม
สิทธิมนุษยชน
เพ�่อสื่อสาร
ผลลัพธ
การดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน
ของบร�ษัท

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการละเมิดหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ซึง่ การเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิตจิ ะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ ในการน�ำ
ไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินการด้านสาธารณสุข โดยการยึดมั่น
การใช้กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นหัวใจ
หลักในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นอกจากนี้ มาตรการเชิงป้องกันจากรัฐบาลที่มุ่งคุ้มครองด้าน
สาธารณสุข การกักตัว การมีค�ำสั่งห้ามเดินทาง การเข้าถึงสินค้า
และบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การเข้าถึงประกันสังคมและสิทธิ
แรงงาน การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการคุ้มครองบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งมาตรการเชิงป้องกันต่าง ๆ ควรมีการด�ำเนินการ
ทีส่ อดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ตลอดจนค�ำนึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนเปราะบางและ
ผูม้ คี วามเสีย่ ง พร้อมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารแก้ ไขและบรรเทาความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลมาจากมาตรการรับมือกับโรคระบาด

บริษัทจึงมีการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้สถานการณ์
วิ ก ฤตเช่ น นี้ โดยบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาก� ำ หนดมาตรการในเรื่ อ ง
สวั ส ดิ ก าร เพื่ อ ดู แ ลพนั ก งานและครอบครั ว พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ใช้สิทธิ
ตามประกันสังคมให้ครบวงเงิน หากเกินสิทธิประกันสังคมให้
พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ
• มอบคูปองส�ำหรับซือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่ แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย
ของครอบครัวพนักงานที่ ได้รับผลกระทบ
• ช่ ว ยเหลื อ ค่ า การศึ ก ษาของบุ ต รพนั ก งาน ในกรณี ที่ คู ่ ส มรส
พนักงานได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของบริษัท
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บทนํ า

สรุปผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
การประเมินทบทวนความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน
ประเด็นความเสี่ยงสูง

รอยละ

รอยละ

84.6

พ�้นที่ดําเนินการ
และกิจกรรมทางธุรกิจ
ถูกระบุวามีประเด็นความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

2. ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกคา
รานเซเวนอีเลฟเวน

HEART

100

พ�้นที่ดําเนินการ
และกิจกรรมทางธุรกิจ
ไดรับการประเมินความเสี่ยง

1. แนวปฏิบัติดานแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย
และความเปนอยูที่ดีของพนักงานคูคา

3. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
รานเซเวนอีเลฟเวน

รอยละ

100

พ�้นที่ดําเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกระบุวา
มีประเด็นความเสี่ยงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ขอรองเร�ยนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

100

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทไดรับการประเมินความเสี่ยง

0.69

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทถูกระบุวามีประเด็น
ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน

100

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณี

การเยียวยา

จากการบร�หารจัดการดานสิทธิมนุษยชนในรอบปทผี่ า นมา ยังไมพบกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดข�น้ จากการดําเนินธุรกิจของบร�ษทั บร�ษทั
จึงยังไมมีการเยียวยาแกผูถูกละเมิด อยางไรก็ตาม บร�ษัทตระหนักถึง
โอกาสและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดข�น้ จึงมีการจัดเตร�ยมมาตรการเยียวยา
แกผูเสียหาย เพ�่อบรรเทาผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทุกพ�้นที่ ทุกกิจกรรมการดําเนินการบร�ษัท
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ (สโตรพารทเนอร) และคูคาลําดับที่ 1

HOME

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทที่ถูกระบุวามีประเด็น
ความเสี่ยงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

0

HEALTH

การประเมินความเสี่ยงคูคาธุรกิจลําดับที่ 1

ผูเขารวมการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน
ระดับผูชวยผูจัดการทั่วไปข�้นไป

300

ราย

เสร�มสรางความตระหนักรูดานการ
เคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล ใหกับพันธมิตรทางธุรกิจ
(สโตรพารทเนอร)

การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
ของกิจกรรมและพ�้นที่ที่มีความเสี่ยง
สําคัญขององคกร (HRIA*)

รอยละ

รอยละ

รอยละ

81

100

100

ภาคผนวก

เสร�มสรางความตระหนักรูดานการ
เคารพและการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล ใหกับคูคาลําดับที่ 1
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มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงแบบบูรณาการ
(ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ (สโตร์พาร์ทเนอร์) และคู่ค้าล�ำดับที่ 1)
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
แนวปฏิบัติด้านแรงงาน สุขภาพ
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานคู่ค้า
สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายงานบท ส่งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายงานบท ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัย น่าท�ำงาน
และคัดสรรอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายงานบท ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัย น่าท�ำงาน และ
คัดสรรอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

มาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ

การบูรณาการมาตรการ

• จัดท�ำและสื่อสารคู่มือจริยธรรม และแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
• จัดอบรมเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า
• ก�ำหนดให้คู่ค้ารายใหม่ท�ำแบบประเมินตนเอง
ด้านความยั่งยืน
• เข้าตรวจประเมินคู่ค้าด้านความยั่งยืน ณ
สถานที่จริง (Site Visit Audit) ในกลุ่มคู่ค้า
ที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง
• สนับสนุนให้คู่ค้าจัดท�ำแผนการปรับปรุง
และติดตามผล
• พัฒนาคู่ค้าตามประเด็นที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง

• นโยบาย แนวปฏิบัติด้านแรงงานของคู่ค้า
• คู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า
• มาตรฐานการท�ำงานของหน่วยงานจัดซื้อ
หน่วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

• การตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
ก่อนน�ำมาวางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
• มีการตรวจสอบมาตรฐานร้านทุกเดือนโดย QSSI
• มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของร้าน
ทุกเดือน
• คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ เมนูคุมแคล
โครงการ กินดี อยู่ดี มีสุข โครงการ Eat Well
• แนวปฏิบัติในการดูแลลูกค้าและร้านในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 (มาตรการเพิ่มเติม
จากการประชุมทบทวน)
• ระบบเรียกคืนสินค้าและระบบจัดการข้อร้องเรียน
ลูกค้า
• จัดท�ำฉลากโภชนาการ และฉลากแสดง
ค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ
ในสินค้าประเภทอาหารและเบเกอรี่

• นโยบายบริษัท
• มาตรฐานการท�ำงานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

• มีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(Job Safety Analysis)
• มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
รวมถึงเครื่องทุ่นแรง ส�ำหรับพนักงานตาม
ลักษณะงาน
• โครงการยกระดับขับขี่ปลอดภัยส�ำหรับ Rider
• โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่
ส�ำหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
• แนวปฏิบัติของพนักงานร้านในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
(มาตรการเพิ่มเติมจากการประชุมทบทวน)

• นโยบายบริษัท
• ประกาศเป้าหมายการด�ำเนินการความปลอดภัย
ยานยนต์
• มาตรฐานการท�ำงานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลลัพธ์และประโยชน์
ที่ ได้รับ
มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ”

2
300

จ�ำนวน
รวม

รุ่น

ราย

HEART
HEALTH

บริษัทมุ่งด�ำเนินงานด้านการสร้างความตระหนักรู้ถึงแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human
Rights : NAP) รวมถึงมุง่ สร้างความเข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชนให้กบั พนักงานในพืน้ ที่
หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญ
เรื่องสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
เป็นการป้องกันการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights : UNGP) ผ่านโครงการจัดอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ”
ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานระดับบริหาร
ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร
(Silent Issues) โดยหลักสูตรมีเนือ้ หาครอบคลุมเรือ่ งมาตรฐานสากลในเรือ่ งการเคารพ
สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประเมิน
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2563 มีผเู้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชน
กับภาคธุรกิจ” จ�ำนวน 2 รุน่ รวม 300 ราย ในปี 2564 บริษทั มีแผนขยายผลไปยัง
ผู้บริหารระดับผู ้ จั ดการฝ่ า ยหรื อ เที ย บเท่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
ขององค์กร (Silent Issues) รวมถึงพนักงานระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไปขึน้ ไป ทีน่ อกเหนือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Silent Issues ครบ ร้อยละ 100 และมีแผนขยายผล
การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ทุกพืน้ ที่ รวมถึงพันธมิตร
ทางธุรกิจ (สโตร์พาร์ทเนอร์) และคูค่ า้ ล�ำดับที่ 1 ครบ ร้อยละ 100 ผ่านระบบออนไลน์
ภายในปี 2568

บทนํ า

จัดอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ”
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สื่อสาร สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิงรุก

นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแบบเชิงรุกไปยังพนักงาน โดยสือ่ สารผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ อีเมล ป๊อปอัป (Pop-Up) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบงานหลังร้าน
ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านเบลลินี่ (Bellinee’s) รวมถึงสือ่ สารเชิงรุกไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ (สโตร์พาร์ทเนอร์) ผ่านระบบ SBPMALL

ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment : HRIA)

บริษทั ได้จดั ท�ำการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) ของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ศึกษาถึงระดับผลกระทบ
ของประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เหลืออยู่ ผ่านการเก็บข้อมูลจากการส�ำรวจ และสัมภาษณ์ความคิดเห็นกับผู้ถือครองสิทธิ์
โดยในปี 2563 ขยายผลการประเมินผลกระทบของกลุม่ พนักงานครอบคลุม ร้อยละ 100 ของทุกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ ง โดยได้ดำ� เนินการเก็บข้อมูล
จากพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานซีพี แรม และ 24Shopping ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกว่า 4,100 ราย
สามารถติดตามอ่านผลการประเมินและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
https://www.cpall.co.th/sustain/social-dimension/human-rights
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บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภายใต้การเคารพสิทธิแรงงานของพนักงาน ตลอดจนยึดมั่นหลักมาตรฐานด้านแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีความเป็นเลิศ ตลอดจนการให้เสรีภาพในการแสดงออก
แสดงความคิดเห็นและข้อกังวล ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบริษัท พร้อมทั้งมุ่งสร้างความเป็นธรรมและ
ความเหมาะสมด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ชั่วโมงการท�ำงาน และพักจากการท�ำงาน รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
และสวัสดิการทางสังคม โดยบริษทั ได้จดั สรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมให้กบั พนักงาน
ครอบคลุมทั้งพนักงานประจ�ำและพนักงานรายวัน ตามตัวอย่างในตารางด้านล่าง

สิทธิที่บริษัทมอบให้พนักงาน

98 วัน

120 วัน

วันหยุดตามประเพณี

ไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน

14-18 วัน

วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี

ไม่น้อยกว่าปีละ 6 วัน

6-15 วัน

3 วัน

3-7 วัน

จ�ำนวนวันเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ส�ำหรับพนักงานหญิง

วันลากิจ

HOME

สิทธิตามกฎหมายก�ำหนด

HEALTH

สวัสดิการ

HEART

การปฏิบัติต่อแรงงาน

บทนํ า

นอกจากนี้ บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment : HRRA) เป็นประจ�ำทุก 3 ปี และให้มีการทบทวนมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทุกปี รวมถึงให้มกี ารติดตามและทบทวนผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้า และหาโอกาสในการปรับปรุงมาตรการป้องกัน
ลดผลกระทบจากความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ สมดังเจตนารมณ์ของบริษทั
ที่ต้องการให้พนักงาน สังคม และบริษัทอยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้ออาทร มีเมตตา เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโต
ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรสวัสดิการด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้กับพนักงานด้วย เช่น สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน จากสถาบันการเงิน
ด้วยอัตราดอกเบีย้ พิเศษ เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านพัก เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบตั งิ านประจ�ำส�ำนักงานต่างจังหวัด (เบีย้ กันดาร)
เป็นต้น ตลอดจนพนักงานได้รับสิทธิพิเศษด้านความมั่นคงของชีวิต อาทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติ โครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงาน (EJIP)

ภาคผนวก
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

การเคารพความต่างที่หลากหลาย
บริษทั ยึดมัน่ ในการเคารพความแตกต่างทีห่ ลากหลายของพนักงาน โดยมุง่ มัน่ ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน โดยไม่แบ่งแยก
เชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ อายุ รวมถึง ผูพ้ กิ าร และสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ โดยในปีทผี่ า่ นมา
บริษัทได้ด�ำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การจัดงานให้เหมาะสมกับผู้พิการ โดย
ผู้พิการสามารถท�ำงานในถิ่นที่พ�ำนัก ตามปณิธานสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคนพิการ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่อยู่อาศัย
โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ จ�ำนวน 810 ราย
บริษทั เคารพและสนับสนุนความเสมอภาคแก่พนักงานหญิงในองค์กรให้เท่าเทียมกับพนักงานชาย ผ่านการสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้า
ทางอาชีพอย่างเท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังมุมมองที่แตกต่างจากความหลากหลายทางเพศ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความก้าวหน้า
การสนับสนุนสิทธิผูพ�การ และบทบาทของพนักงานหญิงในองคกร

การจางงานผูพ�การ

810 ราย
ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารระดับสูงทั้งหมด
รอยละ

42.9

พนักงานหญิงตอ
พนักงานทั้งหมด
รอยละ

66.2

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารระดับตนทั้งหมด
รอยละ

57.8

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารทั้งหมด
รอยละ

55.8

ผูบร�หารหญิงที่อยูในหนวยงาน
ที่สรางรายไดใหแกองคกร
รอยละ

53.3

เปิดใจรับความแตกต่าง
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข
ทุกชีวิตที่อยู่รอบตัวคือครอบครัวของ ซีพี ออลล์ มีความส�ำคัญและมีความต้องการ
ที่แตกต่างกันไป แต่เพราะเราใช้หวั ใจพูดคุยกัน จึงเข้าใจและดูแลสานความสัมพันธ์
อย่างยัง่ ยืนมาถึงวันนี้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ทสี่ ขุ หรือทุกข์ เราพร้อมจับมือเป็นก�ำลังใจ
เพื่อก้าวไปสู่ความส�ำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยกัน
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เปิดใจรับความแตกต่าง
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563

1

อันดับ
ประเภทรานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
ที่นาเชื่อถือที่สุด (Thailand’s Most
Admires Brand 2020) 8 ป ติดตอกัน
สะทอนใหเห็นถึงการไดรับความ
ไววางใจจากผูบร�โภค

2

อันดับที่
บร�ษัทที่มีความมุงมั่น
สรางสรรคประโยชนเพ�่อสังคม
(Most Committed to Social
Causes) และอันดับ 5 ประเภท
บร�ษัทที่มีการจัดการดีที่สุด
(Best Managed Company)
โดยว�เคราะหจากขอมูลเชิงลึก
Finance Asia’s 2020 Asia’s
Best Companies
รางวัลองคกรที่ไดรับความนิยม
ในฐานะองคกรเพ�่อสิ�งแวดลอม
(Green Brand Love) ซึ่งเปน
แบรนดที่ไดรับความเชื่อมั่นจาก
ผูบร�โภค วามีการดําเนินธุรกิจที่ให
คุณคาตอสังคม และสิ�งแวดลอม

เปาหมายป 2563
บร�ษัทมีกระบวนการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ครบทุกบร�ษัท

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
บร�ษัทมีกระบวนการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียครบทุกบร�ษัท (รอยละ)

2560
2561
2562
2563

100
100
100
100
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอ
เนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่สมควรสําหรับทุกคน
8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสร�มสภาพ
แวดลอมในการทํางานทีป่ ลอดภัยและมัน่ คง
สําหรับผูท าํ งานทุกคน รวมถึงผูท าํ งาน
ตางดาว โดยเฉพาะหญิงตางดาว และผูท ี่
ทํางานเสีย่ งอันตราย
SDG 16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม
ในทุกระดับ
16.7 สรางหลักประกันวาจะมีกระบวนการตัดสินใจ
ทีม่ คี วามรับผิดชอบ ครอบคลุม
มีสว นรวม และมีความเปนตัวแทนทีด่ ี
ในทุกระดับการตัดสินใจ
16.10 สรางหลักประกันวาสาธารณชนสามารถ
เขาถึงขอมูลและมีการปกปองเสร�ภาพ
ขัน้ พ�น้ ฐาน โดยเปนไปตามกฎหมายภายใน
ประเทศและความตกลงระหวางประเทศ
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ความเสี่ยงและโอกาส

HEART

บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”)
ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มี
ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งให้ความส�ำคัญในการสร้างความผูกพัน และ
ส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อม
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ทัง้ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพือ่ ตอบสนองความคาดหวัง
และสร้างประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างสมดุล
ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

01

ระบุและจัดลําดับ
ความสําคัญ

05

02

ยกระดับ
ความพ�งพอใจ
และความผูกพัน

Customer &
Stakeholder
Centric

04

ติดตาม
วัดผล

คนหาและว�เคราะห
ความคาดหวัง

HOME

บริษทั มุง่ ด�ำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทั้ง 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า ผู้จัดหา
และผู้รับเหมา กลุ่มชุมชน กลุ่มพนักงาน กลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) กลุ่ม
ผูน้ ำ� ทางความคิด กลุม่ สือ่ มวลชนและบล็อกเกอร์ กลุม่ ภาครัฐ
กลุ ่ ม พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า สถานที่ และสโตร์
พาร์ทเนอร์) กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์
กลุ่มเจ้าหนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรรับทราบทัศนคติ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อการด�ำเนินงานขององค์กร ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อวัดความพึงพอใจ รับฟังความคาดหวัง รวมถึงมุมมอง
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น
ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพือ่ น�ำประเด็นต่าง ๆ มาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ ซึง่ ช่วยให้บริษทั สามารถวางแผนการตอบสนอง
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำ
รายงานความยั่งยืนต่อไป

HEALTH

แนวทางการด�ำเนินงาน

03

วางแผนและ
ดําเนินการตอบสนอง
ความคาดหวัง

ภาคผนวก
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ทั้งนี้ บริษัทมีการด�ำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่แตกต่างกันไปส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุม่ ดังนี้

ลูกค้า
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น
- ศูนย์บริการข้อมูลและรับ
ข้อร้องเรียน ลูกค้า 62,991 ครั้ง
- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
• ส�ำรวจความคิดเห็น และสัมภาษณ์
ลูกค้า

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• รายละเอียด และความถูกต้องของการส่งเสริมการขาย

• สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขาย
• เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ส่งเสริมการขาย

• คุณภาพและความปลอดภัย

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ
ความปลอดภัย

• การดูแลสุขภาพ

• คัดเลือกและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ

• ฉลากผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการที่ครบถ้วน

• สื่อสารและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ อาทิ ส่งเสริมให้คู่ค้าจัดท�ำ
ฉลากโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล
และโซเดียมแบบจีดีเอ (GDA) ทั้งภาคบังคับตามกฎหมาย
และภาคสมัครใจ

• ระยะเวลาการให้บริการ

• ปรับปรุงช่องทางการช�ำระสินค้าและผลิตภัณฑ์
• สร้างบรรยากาศที่ดีภายในร้านผ่านโครงการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย SAVEQC

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน

• การวางจ�ำหน่ายสินค้าจากชุมชน

• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกประเภทต่าง ๆ ที่มีการให้ข้อมูลส่วนตัว

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไม่เป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อ
สู่ลูกค้า
• จ�ำหน่ายสินค้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น

• ก�ำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า อาทิ พนักงานต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย และตรวจเช็คอุณหภูมริ า่ งกาย
ก่อนปฏิบัติงาน ท�ำความสะอาดเคาน์เตอร์และอุปกรณ์
ทุกอย่างในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึง
มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงาน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
• ลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและตรวจเช็คอุณหภูมิ
ก่อนเข้ามาใช้บริการในร้านสาขา

• ไม่ขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน

• มีสินค้าตามความต้องการของลูกค้าไม่ให้ขาดแคลน
ตามช่วงสถานการณ์
• โครงการอิ่มคุ้ม ให้ลูกค้าเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสม
ในช่วงวิกฤต
• สนับสนุนวัตถุดิบให้แก่โครงการข้าวกล่องเชฟฮัก
เพื่อส่งต่อข้าวกล่องให้แก่ 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

• บริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์และจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

• โครงการอิม่ ท้องกับ 7-Eleven บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
โดยสามารถสัง่ อาหารผ่านการแชทกับ LINE Account ของร้าน
• โครงการ SPEED-D รับ-ส่ง พัสดุทั่วไทยได้ที่
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง
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คู่ค้า ผู้จัดหา และผู้รับเหมา
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การจัดการข้อขัดแย้ง และสร้างการยอมรับจากชุมชน

• สนับสนุนและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้รับเหมา
ก่อสร้างเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
ป้องกันการเกิดมลภาวะต่าง ๆ และลดผลกระทบ
ที่จะเกิดกับชุมชนแวดล้อม
• การยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน โดยคัดเลือกและร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาจ�ำหน่ายให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• ก�ำหนดนโยบายและประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

• การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจ

• การสือ่ สารแนวทางและหลักปฏิบตั ทิ างด้านธรรมาภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจให้กบั คูค่ า้ ทุกกลุม่

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายของภาครัฐ “รวมพลัง อาสาสู้โกง”
• โครงการรับรองการต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

• การบริหารจัดการนวัตกรรม

• พัฒนาโครงการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมแบบเปิด
(Open Innovation)  การสร้างนวัตกรรมจากภายใน
และการปรับปรุงนวัตกรรม

• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

• ก�ำหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกสินค้า ส่งเสริมให้คู่ค้าทางธุรกิจตระหนักถึง
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
• พัฒนาข้อก�ำหนดการตรวจประเมินคู่ค้าตามนโยบายด้าน
การจัดหาอย่างยัง่ ยืนรวมทัง้ จริยธรรมและแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้

• การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• โครงการลดการใช้พลังงานของเครือ่ งปรับอากาศทีร่ า้ นสาขา

HOME

• การด�ำเนินงานด้าน Joint Business Plan ร่วมกับคู่ค้า
รายส�ำคัญเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อก�ำหนดแนวทางพัฒนา
การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
• การรับฟังข้อคิดเห็นจากคู่ค้าทุกกลุ่ม เพื่อน�ำมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการท�ำงานร่วมกัน
• การร่วมกับคู่ค้าทุกกลุ่มในการพัฒนาการบริหารห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

HEALTH

• การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

HEART

• การส�ำรวจความพึงพอใจคู่ค้า
ทางธุรกิจปีละครั้ง
• การจัดประชุมสัมมนาและการแถลง
ทิศทางนโยบายขององค์กร
• การเยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
• โครงการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
• การประเมินผลงาน การให้ค�ำปรึกษา
และการพัฒนาศักยภาพ
• การสัมภาษณ์หาความต้องการและ
ความคาดหวังของคู่ค้าธุรกิจด้าน
ความยั่งยืน
• การจัดสัมมนาแบ่งปันความรู้กับ
คู่ค้าทุกกลุ่มในด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์
โทร. 0 2826 7771

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสม�่ำเสมอ
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งมอบสินค้า
ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• อ�ำนวยความสะดวกให้คู่ค้าในการส่งมอบสินค้าและบริการ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• ก�ำหนดช่องทางสื่อสารและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้คู่ค้าทุกกลุ่มทราบ
ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ภาคผนวก

• ความยืดหยุ่นในการส่งมอบสินค้า
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ชุมชน
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ
- ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น Call Center
- ช่องทางออนไลน์และสื่อทางสังคม
- ตู้รับความคิดเห็นหน้าองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ศูนย์กระจายสินค้า
• การส�ำรวจความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีละครั้ง
• การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนชุมชน
ทุกไตรมาส
• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชน
โดยรอบโรงงาน ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ตามช่วงเทศกาล หรืองานประจ�ำปี
ของชุมชน
• ป้ายประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน

• การด�ำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับชุมชน พร้อมจัดหาช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน
รวมถึงโครงการศูนย์สนับสนุนชุมชน

• การพัฒนาชุมชน การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างชุมชน
สังคม และธุรกิจ

• โครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น
รับค�ำปรึกษาจากแพทย์ และค�ำแนะน�ำเรือ่ งการใช้ยาจากเภสัชกร
• ชุดโครงการกาแฟมวลชน
• โครงการ E-Donation
• โครงการสนับสนุนน�้ำดื่มให้กับนักดับเพลิง
• โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟส�ำหรับ
ชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

• การสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย
พัฒนาคุณภาพสินค้า การส่งเสริมการเข้าถึงตลาด
และช่องทางการขายของชุมชน

• ให้ความรู้ผ่านการอบรมและดูงานเกี่ยวกับกระบวนการ
เพาะปลูก รวมไปถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
• เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าจากผูผ้ ลิตรายย่อยในชุมชน
ผ่านโครงการทีห่ ลากหลาย อาทิ โครงการกล้วยหอมทอง
และโครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย โครงการผลไม้
ตามฤดูกาล (ALL Fresh) โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
ไร่เชิญตะวัน โครงการร่วมพัฒนาสินค้าศูนย์ภูฟ้า

• การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

• การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และสภาพพืน้ ทีร่ า้ นค้าโดยรอบให้กลมกลืน
กับวัฒนธรรมท้องถิน่

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

• การด�ำเนินโครงการจัดการพลังงาน และขยายผลสูร่ า้ นประหยัด
พลังงาน และร้านนวัตกรรมต้นแบบ
• การด�ำเนินโครงการการจัดการของเสีย อาทิ โครงการต้นกล้าไร้ถงั
โครงการเซเว่นโกกรีน รีไซเคิล พลาสติกโรด
โครงการกล่องวิเศษ โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน
โครงการชวนใช้ Speed-D ส่งขยะรี ไซเคิล
โครงการ Food Waste Management น�ำร่องพื้นที่เกาะสมุย

• การให้โอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมทักษะ
ทางอาชีพที่ยั่งยืน

• การด�ำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาและโอกาสทาง
อาชีพ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมสร้างอาชีพให้กับ
นักศึกษาฝึกงาน โครงการคืนคนดีสู่สังคม
โครงการเรียนฟรี มีรายได้
• โครงการสร้างบุคลากรหมากล้อมทางการศึกษา
• โครงการการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน
สาขาอาชีพด้วยวิธีการฝึกอบรมแบบออนไลน์

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• สินค้าที่จ�ำเป็นต่อการอุปโภค 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�้ำดื่ม ให้แก่บุคคลที่อยู่ในช่วงกักตัว
และบุคลากรในโรงพยาบาล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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พนักงาน
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท
• การด�ำเนินโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงาน (Employee
Joint Investment Program : EJIP ระยะที่ 3 ปี 2560-2565
• โครงการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังเกษียณอายุพนักงาน

• การพัฒนาขีดความสามารถ ความก้าวหน้า และความมัน่ ใจ

• การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้น�ำ
• การอบรมให้ความรู้ ทักษะทีเ่ หมาะสม และตรงตามความสนใจ
• การพัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ
และเป็นคนดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการปรับปรุงระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โปรแกรม Development
Program for Food and Beverage Strategy
โครงการ CP ALL Young Challenger ส�ำหรับพนักงานรุน่ ใหม่
การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
• การปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (ALL Perform)

• การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเครียด
อันเนื่องมาจากการท�ำงาน

• การให้ค�ำปรึกษาและด�ำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และปฏิบัติธรรม
• กิจกรรม Flexible Time Arrangement
• โครงการ “รักษ์สุขภาพ”
• โครงการลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการจัดการ
ความเครียด
• การน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

• การมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี

• การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึง โครงการวัฒนธรรม
ความปลอดภัย และโครงการพฤติกรรมความปลอดภัย
• การส่งเสริมให้สถานประกอบการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
แรงงาน พร้อมทัง้ ผลักดันการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานทีด่ ี

HEALTH

• การมีผลตอบแทนและสวัสดิการระยะยาว

HEART

• การส�ำรวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันประจ�ำปี
• การส�ำรวจความสุขของพนักงานระดับ
ผู้จัดการร้าน
• ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่อง
ร้องเรียน เช่น
- เคาะระฆัง 398 ครั้ง
- การเยี่ยมเยือนสายร้าน ส�ำนักงาน
และศูนย์กระจายสินค้า 12 ครั้ง
• การสร้างระบบ Intranet วารสาร
ภายใน และการแจ้งข่าวประจ�ำวัน
ผ่านช่องทางดิจิทัล
• การประชุมน�ำเสนอผลงาน นวัตกรรม
การประกวด การระบุ และประเมิน
ความเสี่ยง
• การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
สวัสดิการของบริษัทครอบคลุม
พนักงาน ร้อยละ 100
• ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์
ศูนย์แจ้งข้อมูล สื่อออนไลน์ของบริษัท
โครงการเคาะระฆัง เป็นต้น

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• สนับสนุนทางการเงินแก่พนักงาน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา
พยาบาล เป็นต้น
• จัดมาตรการคัดกรองบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
และรายงานจ�ำนวนตัวเลขของการคัดกรองแต่ละกลุ่ม
ทุกวันแก่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า
ทั่วประเทศ ส�ำนักงานส่วนกลาง ส�ำนักงานภาคและปริมณฑล
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ม A กลุ่มติดเชื้อ
- กลุ่ม B กลุ่มมีประวัติใกล้ชิดกลุ่ม A หรือมีประวัติจาก
ประเทศกลุ่มเสี่ยง
- กลุ่ม C กลุ่มมีประวัติใกล้ชิดกลุ่ม B
- กลุ่ม D กลุ่มไม่มีข้อมูลยืนยันที่น่าเชื่อถือ
• ลักษณะการท�ำงาน แบ่งกลุ่มท�ำงานที่บ้าน และสลับเข้าท�ำงาน
ที่ส�ำนักงานตามความเหมาะสม
• ส่งมอบอาหาร น�้ำดื่ม และให้ก�ำลังใจแก่พนักงาน
ทีเ่ ข้าท�ำงานทีร่ า้ นสาขา สนับสนุน E-Coupon ในการด�ำรงชีพ
โดยให้พนักงาน ครอบครัวพนักงานที่ ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 จากการให้หยุดงาน ถูกเลิกจ้าง หรือปิดกิจการ

HOME

• ความมั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อเดินทางมาท�ำงานที่ส�ำนักงาน
• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น
• เทคโนโลยี ระบบการท�ำงานผ่านแพลตฟอร์มที่ดี

ภาคผนวก
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องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs)
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวที
การท�ำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม
อื่น ๆ
• สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการ
ขององค์กร ในประเด็นที่สอดคล้องตาม
ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปัน
โอกาสให้ทุกคน”
• การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ผ่านการ
เข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรฐานราก

• การรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน และร่วมกับองค์กร
ภาคประชาสังคม
• ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อ
การผลิต และการกระจายสินค้าที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็น
เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
• ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม สนันสนุนการกระจาย
ผลผลิตในตลาดท้องถิ่น

• การสร้างและน�ำสิ่งที่สังคมมีอยู่แล้วมาพัฒนา สามารถสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

• โครงการให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในชุมชน
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และกลุ่มเกษตรกร

• การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• สนับสนุนโครงการด้านการจัดการขยะร่วมกับองค์กร
ภาคประชาสังคม และชุมชน เช่น โครงการ Food Waste
Management โครงการรี ไซเคิลขยะพลาสติก
โครงการต้นกล้าไร้ถัง เป็นต้น

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• สนันสนุนให้ความช่วยเหลือ ชุมชน และกลุ่มคน
ที่ ได้รับผลกระทบ

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• เผยแพร่โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ในโครงการมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค ส�ำหรับกลุ่มอาชีพและชุมชนที่ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เช่น กลุ่มคนขับแท็กซี่ มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง
แม่ค้า หาบเร่แผงลอย
• สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ในโครงการมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน
ส�ำหรับเด็กและผู้ปกครองที่มีภาวะพิการทางสมองและ
การเคลื่อนไหว
• สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมจัดท�ำโครงการ กองทุนชุมชน
เพื่อการจัดการการเข้าถึงอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค
ส�ำหรับผู้ประสบปัญหา และส่งเสริมการระดมความช่วยเหลือ
ระหว่างชุมชน เพื่อความยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ของชุมชน

ผู้น�ำทางความคิด
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวที
การท�ำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม
อื่น ๆ
• สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการของ
องค์กร ในประเด็นที่สอดคล้องตาม
ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปัน
โอกาสให้ทุกคน”
• การสร้างความพันธ์ทดี่ ี ผ่านการเข้าพบ
หารือ และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรฐานราก

• การรับฟังความคิดเห็น และปัญหาของชุมชน ร่วมกับองค์กร
ภาคประชาสังคม
• ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
เพือ่ การผลิตและการกระจายสินค้าทีส่ อดคล้องกับความจ�ำเป็น
• ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมสนันสนุนการกระจายผลผลิต
ในตลาดท้องถิน่

• การสร้างและน�ำสิง่ ทีส่ งั คมมีอยูแ่ ล้วมาพัฒนา สามารถสร้าง
ประโยชน์รว่ มกันตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน
• สือ่ สารและสร้างการเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของคนรุน่ ใหม่
เข้าถึงคนรุน่ ใหม่ได้อย่างลึกซึง้

• พัฒนาโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในชุมชน
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และกลุ่มเกษตรกร

• การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• สนับสนุนโครงการด้านการจัดการขยะร่วมกับองค์กร
ภาคประชาสังคมและชุมชน เช่น โครงการ Food Waste
Management โครงการรีไซเคิลขยะพสาสติกเป็นของใช้ เป็นต้น

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่าง
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่าง
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• เผยแพร่โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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สื่อมวลชนและบล็อกเกอร์
ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• โครงการส่งเสริมกิจกรรมสื่อประจ�ำปี
- รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี
- รางวัลคนดีประเทศไทย สาขา
สื่อมวลชนสร้างสรรค์สังคม
- รางวัล “Anti-Corruption
Awards 2020” ส่งเสริมการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจ�ำปี 2563
- การจัดงาน “I Creator Conference
2020”
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสือ่ มวลชน เช่น งานครบรอบกิจกรรม
CSR การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพสื่อ
• การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูลกับ
สื่อมวลชน
• โครงการ Co Project with Media เช่น
ร่วมกับสื่อมวลชนช่วยเหลือชุมชน
และสังคมในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย
ในพื้นที่ต่าง ๆ
• โครงการน�ำคณะสื่อมวลชน
ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ
• การรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
• การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่
น�ำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม
การด�ำเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs
และเกษตรกร
• การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการ
จัดสัมมนาเทรนด์ของโซเชียลมีเดีย

• การสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งกับพื้นที่ชุมชน
ผ่านโซเชียลมีเดีย เพือ่ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

• การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งโซเชียล
สื่อออนไลน์ สื่อมวลชน และช่องทางออนไลน์ขององค์กรและ
พนักงาน

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์

• การคัดสรรและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ

• นวัตกรรมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการช�ำระสินค้า

• การพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ โดยมีระบบขนส่งที่หลากหลาย
ช่องทางการช�ำระเงินที่หลากหลาย และการเข้าถึงสินค้า
ส�ำหรับผู้บริโภคที่ง่ายยิ่งขึ้น

• การปรับปรุงและกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่องค์กร

• การสื่อสารผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งโซเชียลมีเดีย สื่อมวลชน
สื่อออนไลน์ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
• โครงการ “ปลูกฝัน ปันโอกาส” by CP ALL

• การปรับปรุงระบบการท�ำงานขององค์กรให้ตอบโจทย์
โลกในยุคปัจจุบัน

• การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กร
• การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เช่น O2O
IT Platform, ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

• บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

• การประกาศใช้นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
การพิจารณาขัน้ ตอนการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
พร้อมค�ำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Product Life Cycle) ภายใต้กลยุทธ์ เซเว่นโกกรีน
ตามแนวทาง “การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Green Packaging)”

• การบริการที่ดีและมีคุณภาพ

• มีการปรับปรุง พัฒนาการบริการอยู่ตลอดเวลา

HEALTH

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

HEART

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ความร่วมมือในการสื่อสารและเปิดเผยเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่เกี่ยวข้อง
• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่องทางโซเชียลมีเดีย
• มาตรฐานความปลอดภัยในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

HOME

• แบ่งปันแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ผ่านสือ่ ทุกช่องทาง ทัง้ โซเชียลมีเดีย
สื่อมวลชน สื่อออนไลน์
• ให้ความร่วมมือในการติดตาม และเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ต่อสาธารณะ
• การสื่อสารเกี่ยวกับการบริการที่มีมาตรฐาน ให้ความส�ำคัญ
กับความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน

ภาคผนวก
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ภาครัฐ
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ
และความช่วยเหลือต่าง ๆ 53 ครัง้ กับ
กรมการค้าภายใน องค์การอาหารและยา
(อย.) ส�ำนักอนามัย ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
และส�ำนักงานเขต 50 เขต ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
• การร่วมแสดงความคิดเห็น และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
อย่างเปิดเผย 29 ครั้ง
• การติดต่อประสานงานขอรับบริการ
ภาครัฐ และการรับการตรวจเยี่ยม
กิจการ
• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากขยะพลาสติก ร่วมกับ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผ่านโครงการ “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)”

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

• ศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่มีความจ�ำเพาะกับพื้นที่หรือกฎหมายท้องถิ่น พร้อมทั้ง
น�ำมาประยุกต์ ใช้ให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ
• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• น�ำเสนอมุมมองผ่านสมาคม การรวมกลุ่มทางการค้าต่าง ๆ
• สนับสนุนการตรวจประเมินเบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้า

• ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันและป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเปิดเผยข้อมูลผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโควิด-19
• ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด
• ก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 และวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี
• ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลาง
สถานการณ์วิกฤต
• การจัดการขยะติดเชือ้ อย่างถูกต้อง เช่น หน้ากากอนามัยใช้แล้ว
• ไม่มีการกักตุนสินค้า

• ร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอย่างถูกต้อง
รวมถึงการติดตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่เผยแพร่
ออกมาอย่างสม�่ำเสมอ
• ตรวจสอบภายในองค์กรถึงการปฏิบตั ติ ามนโยบายของภาครัฐ
• ควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมตามภาครัฐก�ำหนด
• ส่งเสริมคู่ค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติของภาครัฐ
อย่างถูกต้อง

พร้อมกันนี้ บริษทั เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน เพือ่ ร่วมให้คำ� ปรึกษา แสดงความคิดเห็น และรับทราบแนวโน้มความต้องการ
โดยสนับสนุนงบประมาณรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทเข้าไปช่วยสมาคมต่าง ๆ ดังนี้
ล�ำดับ

สมาคม

งบประมาณปี 2563 (บาท)

1

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

77,000

2

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

55,277

3

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

66,430

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โดยในปี 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการในหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เข้าร่วม ดังนี้
โครงการ Business Accelerator

HEART

สนับสนุนระบบการคัดกรองและเครือ่ งมือพัฒนาผูป้ ระกอบการ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ
กับหอการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โครงการน�ำร่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ด�ำเนินโครงการ Business Accelerator การสนับสนุนระบบการคัดกรอง และเครื่องมือในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ การประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่รวบรวมองค์ความรู้
การคัดเลือกสินค้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ท�ำให้รับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง ก่อนที่จะขยายตลาด
สู่ Modern Trade ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับ SMEs ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤตให้พร้อมกลับสู่ตลาดได้อย่างเข้มแข็ง

HEALTH
ภาคผนวก

ซีพี ออลล์ เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมีบทบาท
ในการร่วมเสนอข้อคิดเห็นใน (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ของประเทศ เพือ่ เข้าสู่ “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)” โดยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในการท�ำงานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมมือกันด�ำเนินโครงการลดการ
ใช้ถุงพลาสติก โครงการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โครงการคัดแยกขยะ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็น
ด้านสิง่ แวดล้อม และเข้าร่วมทีมงาน PPP Plastic (PPP : Public Private Partnership) ซึง่ เป็นคณะท�ำงานด้านการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากขยะพลาสติก โดยรับการจัดตัง้ อย่างเป็นทางการจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของ
ประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวทาง “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

HOME

โครงการ Circular Economy
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โครงการ e-Tax Invoice ใบเสร็จรับเงิน และใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เน้นย�ำ้ ความสะดวก บอกต่อบริการรูปแบบใหม่ ด้วยการส่งมอบความสะดวกให้กบั ลูกค้า เปิดช่องทาง
ให้ลกู ค้าสามารถเลือกรับเอกสารด้วยนวัตกรรมใบเสร็จรับเงิน ใบก�ำกับภาษีอย่างย่อ และใบก�ำกับภาษีเต็มรูป เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลดโลกร้อน โดยสมาชิก ALL Member สามารถรับได้ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven
ทั้งนี้ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเน้นย�้ำการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
• สะดวก ใบเสร็จฯ ไม่สูญหาย ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
• ลดการใช้ทรัพยากรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
• ปลอดภัย โหลดไฟล์เก็บไว้ที่เครื่องของตนเอง
• รวดเร็ว สามารถขอใบก�ำกับภาษีเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven  
• ตอบสนอง Digital Lifestyle
จากรูปแบบดั้งเดิม ผานกระดาษ

เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถยืนยันตัวตน
ของผูออกใบกํากับภาษี (ผูขาย)
และรับรองถึงความถูกตองของขอมูล

เลือกรับ

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

พันธมิตรทางธุรกิจ
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

ผู้ ให้เช่าสถานที่
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง
ร้องเรียน เช่น
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านหน่วยงานรับข้อร้องเรียน
Call Center 956 ครั้ง
- การส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านทางการส่งข้อความ SMS
- เยี่ยมเยียนเจ้าของสถานที่อย่างน้อย
ไตรมาสละครั้ง
• ส่งข้อความ SMS อวยพรเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ
• มอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
• สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

• การด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง ตามหลักธรรมาภิบาล
• ได้รับความร่วมมือและแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

• มีระบบดูแล ติดตาม และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
• ยกระดับการส�ำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสถานทีท่ ม่ี ตี อ่ บริษทั

• การประชาสัมพันธ์และชีแ้ จงข่าวสารนโยบายบริษทั

• เยีย่ มเยียนเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าของสถานทีอ่ ย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้
• การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารผ่านทางการส่งข้อความ
SMS และอีเมล
• สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าของสถานที่กลุ่มท�ำเลพิเศษ
และคู่ค้ากลยุทธ์

• ได้รับค่าเช่าตรงเวลา

• มีระบบการจ่ายค่าเช่าภายในเวลาที่ก�ำหนด

• การดูแลสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งระหว่างอายุ
สัญญาเช่า และหลังจากเลิกสัญญา

• มีมาตรการดูแลสถานทีเ่ ช่าและสภาพแวดล้อมบริเวณสถานทีเ่ ช่า

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเช่า เช่น การจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลา
• การจัดการขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยในร้านสาขา

• มีมาตรการและการจ่ายค่าเช่าตรงเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้เจ้าของสถานที่ให้เช่า
• มีมาตรการในการจัดการขยะติดเชื้อในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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พันธมิตรทางธุรกิจ
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สโตร์พาร์ทเนอร์

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ธุรกิจ

• การสื่อสารแนวทางและหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจ

• การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และการบริหาร
จัดการธุรกิจ

• การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการบริหารจัดการ
• การบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและการด�ำเนินการ
• การพัฒนาความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด

• การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสารและนโยบายของบริษัท

• การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

• ความมั่นคงทางธุรกิจ การขยายธุรกิจและด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

• การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์ ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

HEART

• การส�ำรวจความผูกพันประจ�ำปี
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง
ร้องเรียน เช่น
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน
ผ่าน Call Center 1,431 ครั้ง
- การส�ำรวจความพึงพอใจ
ผ่านเว็บไซต์รายไตรมาส
• วารสารรายเดือน
• ช่องทางเว็บไซต์ SBP MALL
• ช่องทาง CP All Connect
• การประชุม สัมมนา และกิจกรรม
• งานประกาศนโยบายและทิศทาง
ของบริษัทไปถึงสโตร์พาร์ทเนอร์

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• บริษัทช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ค่าท�ำความสะอาด
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามมาตรการป้องกันฯ
• ให้สโตร์พาร์ทเนอร์ยืมเงินสดค�้ำประกันเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
• มาตรการยืดหยุ่น เช่น การชะลอ หรือยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากบริษัท การยืดอายุสัญญาร้าน กรณีร้านปิด
ชั่วคราว
• ให้ความช่วยเหลือแก่สโตร์พาร์ทเนอร์ ในเรื่องของ
การให้ข้อมูลหรือเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ
• การสือ่ สารข่าวสารประชาสัมพันธ์และการให้กำ� ลังใจจากบริษทั

HEALTH

• ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การด�ำเนินงาน
พนักงาน
• ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ช่วยเหลือจากบริษัทที่รวดเร็ว

HOME
ภาคผนวก
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ผู้ถือหุ้น
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• งบการเงิน
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1)
• รายงานประจ�ำปี
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร
และจดหมาย
• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• การลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้า โรงงาน
และคลังสินค้าของบริษัท
• การประเมินโดยหน่วยงานอิสระ
จากภายนอกเพื่อแสดงว่าบริษัทเป็น
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และ
มีความยัง่ ยืนทัง้ ในระดับชาติและระดับโลก
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) สถาบันส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, DJSI, FTSE Russell

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ

• บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต ลดความเสี่ยง
และเพิ่มความโปร่งใส

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด
• การให้ความเท่าเทียม และการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล
ภาพลักษณ์ และการยอมรับจากสังคม

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำมาประกอบการ
พิจารณาในการก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทาง
การด�ำเนินงานของบริษัท
• ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันและป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน

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

• ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลในระดับดีเลิศ โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกชั้นน�ำของประเทศและของโลก เช่น
หุ้นยั่งยืน (THSI), DJSI, FTSE4Good Index

• ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
• ปรับปรุงแก้ ไขกฎบัตร นโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• การก�ำหนดมาตรการและสือ่ สารด�ำเนินงานช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างโปร่งใส
• มาตรการความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19

• สื่อสารมาตรการ และผลการด�ำเนินงาน
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม�่ำเสมอและโปร่งใส
• ก�ำหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ตามค�ำแนะน�ำการป้องกันการควบคุมโรคส�ำหรับการ
จัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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นักลงทุนและนักวิเคราะห์
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท
• บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต ลดความเสีย่ ง และเพิม่ ความโปร่งใส

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Minority Shareholders)

• ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
• การให้ความเท่าเทียม และการรักษาผลประโยชน์
ของนักลงทุน และนักวิเคราะห์

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล
ภาพลักษณ์องค์กร และการยอมรับจากสังคม

• รับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อน�ำมา
ประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทาง
การด�ำเนินงานของบริษัท
• ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันและป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน

• การด�ำเนินงานด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนท้องถิน่ ผ่านการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผูป้ ระกอบการรายย่อยในชุมชน

• ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลในระดับดีเลิศ โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกชั้นน�ำของประเทศและของโลก เช่น
หุ้นยั่งยืน (THSI), DJSI, FTSE4Good Index

• ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
• ปรับปรุงแก้ ไขกฎบัตร นโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

• หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาด มีการ
ซื้อขายในตลาดรอง อีกทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ ในตลาดรอง
สะท้อนถึงราคายุติธรรมเป็นอย่างน้อย

• จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์ทั้งไทย
และต่างประเทศ มีการเขียนบทวิเคราะห์เพื่อให้หลักทรัพย์
ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาดเสมอ

HEALTH

• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ

HEART

• บรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานต่อ
นักวิเคราะห์ (Analysis Meeting,
Opportunity Day) ทุกไตรมาส
• งบการเงิน
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1)
• รายงานประจ�ำปี
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร และ
จดหมาย
• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• การลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้า โรงงาน
และคลังสินค้าของบริษัท
• การประเมินโดยหน่วยงานอิสระจาก
ภายนอกเพื่อแสดงว่าบริษัทเป็น
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และ
มีความยัง่ ยืนทัง้ ในระดับชาติและระดับโลก
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) สถาบันส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, DJSI, FTSE Russell
• การให้ขอ้ มูลต่อ Credit Rating Agency
เพือ่ ประเมินอันดับความน่าเชือ่ ถือให้หนุ้ กู้
ของบริษัท

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• สื่อสารมาตรการ และผลการด�ำเนินงาน
ให้นักลงทุนนักวิเคราะห์ทราบอย่างสม�่ำเสมอและโปร่งใส
• จัดประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

HOME

• การก�ำหนดมาตรการ และสื่อสารด�ำเนินงานช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างโปร่งใส
• การก�ำหนดมาตรการการจัดประชุมช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19
• เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ครบถ้วน เท่าเทียมกับช่วงเวลาปกติ

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

เจ้าหนี้
รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การประชุมหารือร่วมเมือ่ ได้รบั การร้องขอ
• สิ่งพิมพ์ จดหมาย สื่อสารสนเทศ

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหนี้
โดยเคร่งครัด

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเบื้องต้น
หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการ ให้เป็นไปโดย
เงือ่ นไขสัญญา หากมีประเด็นทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสีย่ งเกิดขึน้
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทโดยมีฝ่าย
กฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่สามารถ
ช่วยก�ำกับดูแล
• ในกรณีที่มีประเด็นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัท
กับเจ้าหนี้ (คู่ค้า) บริษัทได้ด�ำเนินการเชิญประชุมเพื่อให้เจ้าหนี้
ได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมา
เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
• หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทจะมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด�ำเนินการส่งจดหมายหรือ
บันทึก เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหนี้ในการปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัท

• การช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนด

• ในการช�ำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ผ่านทางบัญชีจา่ ยช�ำระตามงวดหรือ
ตามเครดิตเทอม ควรเป็นไปตามเงือ่ นไข ยึดหลักความถูกต้อง
โปร่งใส ตรงเวลา หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไข จะมีการ
ชีแ้ จงต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ สือ่ สารกับเจ้าหนีโ้ ดยตรง

• การรายงานสถานะทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้
• การรายงานงบการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัท
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• การรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทในส่วนของเจ้าหนี้
โดยทางบัญชีจะมีการสอบทวนเจ้าหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระ
ทุกเดือน พร้อมสาเหตุที่เกิดขึ้น ก�ำหนดช�ำระ และส่งหนังสือ
ยืนยันยอดเจ้าหนี้ในระหว่างปี ซึ่งมีการกระทบยอดรายการ
ที่แตกต่างกัน ประสานงานแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบ และมีการ
เคลียร์ยอดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
ผ่านรายงานประจ�ำปีทุกไตรมาส นอกจากนี้ การตรวจสอบ
รายการเจ้าหนี้คงค้างจากผู้สอบบัญชี และมีการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานของผู้สอบบัญชี

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ไม่มีข่าวเสียหายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
• ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในภาวะควบคุมได้

• ก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ให้ ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้

ผสมส่วนเหมือน
ผสานส่วนต่าง
สร้างคนดีและคนเก่ง
ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
บุคลากรทุกคนในครอบครัว ซีพี ออลล์ ได้รบั การพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีทศั นคติทพี่ ร้อมจะปรับตัวให้เท่าทันความเปลีย่ นแปลงของโลกยุคดิจทิ ลั
เปีย่ มด้วยทักษะใหม่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการเติบโตก้าวหน้าในอนาคต แม้ทกุ คน
จะต่างที่มา แต่มีหัวใจรักและผูกพันในองค์กรเป็นหนึ่งเดียว และพร้อม
ขับเคลื่อนสรรค์สร้างความส�ำเร็จให้กับ ซีพี ออลล์ ไปด้วยกัน
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ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง
สร้างคนดีและคนเก่ง ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563

100

รอยละ
ผูบร�หารและพนักงานทุกระดับ
ผานการเร�ยนรู และประเมินผล
ความเขาใจเร�่อง
“Digital Mindset”

96

รอยละ
สโตรพารทเนอร ผานการ
เร�ยนรู และประเมินผลความเขาใจ
เร�่อง “Digital Mindset”

98

รอยละ
พนักงานกลุมที่มี
ศักยภาพสูง ยังคงทํางาน
อยูกับองคกร

26

รอยละ
พนักงานกลุมที่มี
ศักยภาพสูง ถูกกําหนด
ใหเปนผูสืบทอดตําแหนง

เปาหมายป 2563
ผูนําและพนักงานของบร�ษัทผานการอบรมพัฒนาความรู
และความเขาใจดานความยั่งยืนครบ

รอยละ

100

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
ผูนําและพนักงานของบร�ษัทผานการอบรมพัฒนาความรูและความเขาใจดานความยั่งยืน (รอยละ)

2560
2561
2562
2563

33
52
100
100
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

SDG4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและ
เทาเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเร�ยนรูตลอดชีว�ต
4.4 เพ��มจํานวนเยาวชนและผูใหญที่มีทักษะ
ที่จําเปน รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพ สําหรับการจางงาน การมีงานที่ดี
และการเปนผูประกอบการ
SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
การจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ
และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ทีส่ งู ข�น้ ผานการทําใหหลากหลาย การยก
ระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
การมุง เนนในภาคสวนทีม่ มี ลู คาเพ�ม� สูง
และใชแรงงานเขมขน
8.5 บรรลุการจางงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ
และการมีงานทีส่ มควรสําหรับหญิงและ
ชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูม ภี าวะ
ทุพพลภาพ และใหมกี ารจายทีเ่ ทาเทียม
สําหรับงานทีม่ คี ณ
ุ คาเทาเทียมกัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส
ความคืบหนาป 2563
ปรับกระบวนการเร�ยนรู พัฒนา
บุคลากรผาน Digital Platform
รวมถึงสรางประสบการณการเร�ยนรู
แบบใหมดวย Virtual Learning
ขยายผลการอบรมและประเมินผล
ความเขาใจหลักสูตร
“การพัฒนาองคกรเพ�่อความยั่งยืน”
ไปยังระดับบังคับบัญชาและเจาหนาที่
รวมถึงพนักงานรานเซเวนอีเลฟเวน
ขยายผลการจัดการเร�ยนรูและ
ประเมินผลความเขาใจ หลักสูตร
“Digital Mindset” ใหกับสโตร
พารทเนอรผานระบบออนไลน

HEART

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

HEALTH

บุคลากรเป็นทรัพยากรพืน้ ฐานส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นองค์กรให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การจัดการทรัพยากรบุคคลจึงนับว่าเป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัดความส�ำเร็จขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบ
ความส�ำเร็จ อีกทัง้ ในปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปรียบเสมือนตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจ
เปลี่ ย นผ่ า นเพื่ อ เป็น ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การพัฒ นาศั ก ยภาพของ
บุคลากรให้มีทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี อาทิ Cloud
Technology, Social Media, Online Entertainment และ Online Payment
การวิเคราะห์ข้อมูลและน�ำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างทักษะใหม่ท่ีจ�ำเป็นในการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิมให้ดขี นึ้
เพือ่ รองรับการเติบโตในอนาคต (Up-skill) และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงก�ำหนด
กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็น “คนดี คนเก่ง” ของ
องค์กรและสังคม มากไปกว่านั้น บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ภายใต้หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ จะช่วยให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างนวัตกรรม และเพิ่มผลผลิตให้กับ
องค์กรและสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความผูกพัน รักษาบุคลากร
ให้อยู่ร่วมและเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
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แนวทางการด�ำเนินงาน
แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาคผนวก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรั ส โควิ ด -19 ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ด�ำเนินงานในการรับรู้ความต้องการและ
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน
กั บ องค์ ก ร บริ ษั ท จึ ง มุ ่ ง หาแนวทางและ
วิธีการท�ำงานรูปแบบใหม่มาปรับใช้ โดย
สนับสนุนการท�ำงานระยะไกลเพิ่มมากขึ้น
รวมถึ ง การน� ำ เทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทั ล
ในรูปแบบออนไลน์มาใช้ ในช่วงภาวะวิกฤต
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

HOME

เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความส�ำเร็จ พร้อมทัง้ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับความสามารถและพัฒนาบุคลากร
ให้ครอบคลุมในทุกระดับ บริษทั จึงได้พฒ
ั นากรอบแนวคิดการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรขึ้นมา ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความส�ำคัญกับ
การสรรหาและเตรียมความพร้อมก่อนการบรรจุ การพัฒนาทักษะให้กบั
พนักงานปัจจุบนั ตลอดจนการดูแลและมอบโอกาสให้บคุ ลากรเกษียณอายุ
เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับองค์กร ภายใต้กรอบด�ำเนินการพัฒนาทักษะ
และมอบโอกาสความก้าวหน้าตลอดเส้นทางอาชีพพนักงาน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การพัฒนาทักษะของบุคลากรตลอดจนมอบโอกาสความกาวหนาทางอาชีพอยางยั่งยืน

การพัฒนา
ความสามารถ
การใหความสําคัญ

กับการสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะสอดคลอง
กับงานและคานิยมของ
องคกรรวมถึงการเตร�ยม
ความพรอมกอนบรรจ�
เปนพนักงาน

การเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุ

ของบุคลากร
ภายหลังบรรจ�
เปนพนักงาน

การประเมินผล
การพัฒนา
บุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง และ
การวางแผนสืบทอด
ตําแหนงในอนาคต

การดําเนินงานการ
พัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพและการวัดผล

• ให้ความส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา
บุคลากรที่มีศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับงานและค่านิยมขององค์กร

• การวางแผนระยะยาวส�ำหรับบริษทั สูค่ วามยัง่ ยืน
ในอีก 30 ปี ผ่าน CP ALL Our Way
และ 6 Values

• สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาในหลักสูตร
ที่เหมาะสม

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

• พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ผ่านประสบการณ์จริงที่ผสมผสาน
หลักวิชาการ และสามารถเรียนรู้ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
• เปิดโอกาสและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้
แบบภายในสายงานและข้ามสายงาน
ทั้งด้านทักษะ อาชีพ วัฒนธรรม และสังคม
การท�ำงาน

• ให้ความส�ำคัญกับงานในทุกต�ำแหน่ง
อย่างเท่าเทียม ให้ความชื่นชมผลงานและ
ความส�ำเร็จ พร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรผ่านช่องทางที่หลากหลาย
• มอบโอกาสเติบโตในการท�ำงาน และจัดเวที
ให้บุคลากรได้แสดงผลงาน
• มีการประเมินทักษะในการท�ำงานเพื่อให้
ค�ำแนะน�ำ และการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง
และชัดเจน
• โปรแกรมสร้างและพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ อาทิ
โครงการ CP ALL Young Challenger

การดูแลและมอบ
โอกาสกับบุคลากร
เกษียณอายุ

การรักษาความรู้และตกผลึก
ประสบการณ์ เพื่อส่งต่อคุณค่า
• จัดสวัสดิการที่ดีให้บุคลากร ทั้งด้านสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต
• ส่งเสริมบุคลากรให้เป็น “คนเก่ง คนดี” และ
อยู่กับองค์กรในระยะยาว
• สร้างบรรยากาศการท�ำงานเป็นทีมและ
ประสานความพร้อมระหว่างหน่วยงาน
• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมลงทุน
และประกอบธุรกิจกับบริษัท

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาผูนําและทรัพยากรบุคคล
จํานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
จําแนกตามเพศ

จําแนกตามระดับ

17.35

20.47

ชั่วโมงเฉลี่ย
ตอคนตอป

เพศหญิง

ผูบร�หาร
ผูบร�หารระดับตน
เจาหนาที่

เพศหญิง

85.88
40.62
40.71
19.96

HEART

เพศชาย

ชั่วโมงเฉลี่ย
ตอคนตอป

เพศชาย

83.29
40.03
39.42
16.43

ผูบร�หารระดับสูง

การเขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนํา

เพศชาย

17
17
63

36

Future Leaders Development Program (เถาแกนอย)

22

Potential Leaders Development Program (เถาแกเล็ก)

70

Leaders Development Program (เถาแกกลาง)

18

Senior Leaders Development Program (เถาแกใหญ)

เพศหญิง

3

HEALTH
HOME
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

การเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุ
โปรแกรมดูแลรักษาพนักงานใหม่ (On-Boarding Program)
บริษทั เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหารบุคลากรทีย่ อมรับความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร อาทิ ความแตกต่างในด้าน
เชือ้ ชาติ วัฒนธรรม และช่วงวัยของพนักงาน รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี วามห่วงใยต่อพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะกลุม่ พนักงานเข้าใหม่
ทีเ่ ปรียบเสมือนเมล็ดพันธุห์ รือต้นกล้า และจะเติบโตไปเป็นต้นไม้พนั ธุ์ใหม่ ซึง่ จะมาช่วยเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืน น�ำไปสู่แนวคิดในการดูแลพนักงานใหม่ที่มุ่งเน้นในหลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ ความเข้าใจ การยอมรับ และการปรับเปลี่ยน
เข้าหากันระหว่าง 2 ฝ่าย ได้แก่ ทีมงานองค์กรและพนักงานใหม่ ตามภาพ
แนวทางการดูแลพนักงานใหม

เขาใจ
ตนเอง

ยอมรับ
ปรับเปลี่ยน

องคกร
และ
ทีมงาน

เขาใจ (Understand)
ความสามารถในการ เขาใจตนเอง เขาใจองคกร
สถานการณและพฤติกรรม ความตาง
การดําเนินชีว�ตในปจจ�บันและทิศทางในอนาคต

ยอมรับ (Accept)
ความสามารถในการยอมรับ
ความแตกตาง เปดกวางทางความคิด

ปรับเปลี่ยน (Adapt)
ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหเขากับสถานการณและสไตลการทํางาน
ของหนวยงานองคกร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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และลดเวลาของการอบรมในห้องเรียนลงเพือ่ เพิม่ ความสะดวก
และปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกฝ่ายเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้มี
การทดลองใช้โปรแกรมการดูแลรักษาพนักงานใหม่ที่มุ่งเน้น
การสร้างประสบการณ์ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้อยูใ่ นครอบครัว
ซีพี ออลล์ และร่วมสร้างความส�ำเร็จไปด้วยกัน (Life is
Better with ALL) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา
จ�ำนวน 4 รุ่น ผลการด�ำเนินงานสามารถช่วยให้พนักงาน
มีทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับทีมงาน
องค์กรและวัฒนธรรมองค์กรได้เร็วขึ้น โดยพนักงานใหม่มี
ความพึงพอใจในประสบการณ์เริ่มงานใหม่และการดูแลของ
หัวหน้างาน พีเ่ ลีย้ ง และทีมงาน ในช่วงเดือนแรกของการท�ำงาน
คิดเป็นร้อยละ 91.30

93

ร้อยละ
พึงพอใจ โปรแกรมดูแลรักษาพนักงานใหม่
และสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ในการท�ำงาน

HEALTH

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

HEART

จึงเป็นทีม่ าของการพัฒนาโปรแกรมการดูแลรักษาพนักงานใหม่
ทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานเข้าใหม่สามารถเรียนรู้และปรับตัว
เข้ า กั บ วั ฒ นธรรมภายในองค์ ก รและวั ฒ นธรรมภายใน
หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบ
ดูแลพนักงาน พร้อมทัง้ มีการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้
ความเข้าใจในรากฐานวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ภาพรวม
ธุรกิจ นโยบายทีส่ ำ� คัญ และหัวข้อทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ๆ รวมถึงมีนโยบาย
ให้พนักงานที่เข้าท�ำงานใหม่สายส�ำนักงานทุกระดับได้รับ
การฝึกปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อให้เข้าใจบริบท
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอั น เป็ น ที่ ม าของรายได้ ห ลั ก องค์ ก ร
โดยในปี 2563 มีการจัดโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์เพิม่ มากขึน้

HOME
ภาคผนวก
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การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
บริษัทมีการด�ำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด และกรอบการด�ำเนินงานในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนี้
• กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
• ทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงานและทักษะที่มีความจ�ำเป็นในอนาคต
• ผลส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
• ผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาพนักงาน
• ผลวิจัยและบทความเชิงวิชาการจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำที่ได้รับการตีพิมพ์
โดยบริษัทได้จัดท�ำเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ประกอบด้วย สายส�ำนักงาน สายปฏิบัติการ และสายกระจายสินค้า ดังนี้
เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายส�ำนักงาน

หลักสูตร
สําหรับ
พนักงานใหม

หลักสูตร
กลุมว�ชาชีพ
(Job Family)

ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
ข�้นไป

ผูจัดการ
ทั่วไป

หลักสูตร
สําหรับผูที่ ได
ปรับตําแหนง
ขามระดับ PC

หลักสูตร
Leadership
Development

หลักสูตร
พัฒนากลุม
Talent Pool

CPLI

Individual
Development

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

Leadership
Development for
Excecutive

เลือกกลุมเปาหมาย

เลือกกลุมเปาหมาย

Master of
Advanced
Management
(2C-2A)

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

หลักสูตร
เตร�ยมความ
พรอมแตละระดับ

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

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

แผนก

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

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

เจาหนาที่
พนักงาน

เตรียมพื้นฐาน
ระดับหัวหนางาน
(5A)

ฝาย

พ�้นฐาน
การเร�ยนรูองคกร
(On-Boarding
Program)

โปรแกรมพัฒนาตาม
กลุมว�ชาชีพ
Training Roadmap
ทุกสายงาน

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับ
ผูจัดการทั่วไป
หร�อเทียบเทา
Leadership
Development for
Management

Next Digital
Leader

CP ALL Young
Challenger

หลักสูตรตามกฎหมาย นโยบายองคกร และความยั่งยืน

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับฝาย
หร�อเทียบเทา

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับแผนก
หร�อเทียบเทา

• CP Leaders
Development
Program : LDP
(เถาแกกลาง)
• CP Potential
Development
Program : PLP
(เถาแกเล็ก)
• CP Future
Development
Program : FLP
(เถาแกนอย)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
1 เดือน - 1 ป

พนักงานราน

0-1 เดือน

หลักสูตรเสร�ม
• หลักสูตรตาม
กฎหมาย นโยบาย
และความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรมาตรฐาน
ผูชวยผูจัดการราน

1-2 ป

ผูจัดการราน

รักษาการ Field
Consultant
(FC)

Field
Consultant
(FC)

2-3 ป

3-9 เดือน

2-3 ป

หลักสูตรเดิม
• หลักสูตรตาม
กฎหมาย นโยบาย
ความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชัพ

หลักสูตรเดิม
• หลักสูตร
กฎหมาย นโยบาย
ความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรมาตรฐาน
ผูจัดการราน

หลักสูตรมาตรฐาน
รักษาการ FC

หลักสูตรเดิม
• หลักสูตรตามกฎหมาย นโยบาย และความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรมาตรฐาน
ผูชวยผูจัดการเขต (FCT)

หลักสูตรเตร�ยมพ�้นฐาน
ผูจัดการเขต

HEALTH

เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายกระจายสินค้า
โปรแกรมเร�ยนรูสําหรับ
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

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

หลักสูตร
Team Building
• One for All
• All for One

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

กลุมว�ชาชีพ
และเสร�มทักษะทั่วไป
ตามความตองการ
แตละกลุมงาน

HOME

•
•
•
•
•
•

หลักสูตร
Managerial Skill

HEART

หลักสูตรมาตรฐาน
พนักงานราน

ผูชวย
ผูจัดการราน

ประเมินผลเร�ยนรู

Classroom / E-learning / OJT

0-4 เดือน

4 เดือนข�้นไป

ภาคผนวก

ผานทดลองงาน
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ในปี 2563 บริษทั ปรับกระบวนการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาบุคลากรผ่าน Digital Platform รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบใหม่ดว้ ย Virtual
Learning พร้อมทัง้ สร้างสรรค์สอื่ การเรียนรูแ้ บบออนไลน์ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของธุรกิจ รวมถึงมีวิธีการพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

โครงการ CP ALL Young Challenger ส�ำหรับพนักงานรุ่นใหม่
ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวของบริษัทให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี
เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบาย CP ALL 4.0 และ Our Way มุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพพนักงานรุน่ ใหม่
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความกล้าคิด กล้าท�ำ และแสดงความสามารถใน
การลงมือท�ำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและผลักดันองค์กรไปสู่การเป็นผู้น�ำในยุคดิจิทัล
รายละเอียดโครงการ CP ALL Young Challenger
Stage 1

Stage 2

การพัฒนาโปรแกรม
และคัดเลือกเปาหมาย

กระบวนการพัฒนา

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

Stage 3
การประเมินผลและตอยอดการพัฒนา

ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
• การวัดศักยภาพในการเร�ยนรู
และการพัฒนาทักษะใหม

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
ในปี 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 ราย ผ่านการจัดกิจกรรม 1 รุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินการติดตามผลและส�ำรวจ
ศักยภาพของพนักงานหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว พบว่ามีการพัฒนาภาวะผู้น�ำที่สอดคล้องกับ Leadership Competency และ
Future Competency และในแง่ของผลลัพธ์โครงการ พบว่ามีโครงการต้นแบบจ�ำนวน 8 โครงการ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการพัฒนาผู้น�ำ Next Digital Leaders
จากการเปลี่ยนแปลงโลกเข้าสู่ยุค Digital Transformation ส่งผลให้องค์กรต้องปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้ทันสมัยและ
ทันกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงด�ำเนินงานโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมสร้างผู้น�ำระดับบังคับบัญชาที่มีศักยภาพ
ให้เกิดความพร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ�ำเป็นในอนาคต ภายใต้เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนา โดยได้มี
การก�ำหนดกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง (Action Learning) พร้อมรับค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท�ำ
โครงการ เพื่อให้เกิดแนวคิดแบบเถ้าแก่ในการพัฒนาและต่อยอดกับโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

Digital Transformation

Building Digital Culture &
Disruptive Technology

Pitching Perfect

Project Pitching

•

•
Digital Marketing &
Digital Hypermarkets

Transformation Project
Ideas

Design Thinking

Digital Business Model

12
71
100

โครงการ
ต้นแบบด้านดิจิทัล

ราย ผูน้ ำ� เข้าร่วมอบรม

• ร้อยละ
ผ่าน
การเรียนรู้และวัดประเมินผล

สวนที่ 3
ความปลอดภัย
ในยุคดิจิทัล

HOME

สวนที่ 2
พลเมืองดิจิทัล

HEALTH

นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดให้มีการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เรื่อง “Digital Mindset” ส�ำหรับพนักงานทุกระดับซึ่งมี
เนือ้ หาหลักสูตร 3 ส่วน พร้อมแบบประเมินในแต่ละบท และหลังจบการเรียนครบทุกส่วนจะมีการวัดประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สวนที่ 1
เปดโลกดิจิทัล

HEART

ผลลัพธ์
และประโยชน์ที่ ได้รับ

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ภาคผนวก

หนึ่งในเป้าหมายของบริษัทคือการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน จึงได้จัดตั้งโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงาน รวมถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ภายใต้ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อเป็นผู้น�ำในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า พร้อมทัง้ พัฒนาผูน้ ำ� ให้มวี สิ ยั ทัศน์ในการบริหารเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
จากการขยายผลการอบรมไปยังระดับบังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ พนักงานสายปฏิบัติการ และสายกระจายสินค้า ในปี 2563
มีผู้ผ่านการอบรม 57,529 ราย

102

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Program)
เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงงาน ส่งเสริม สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้เกิดการเพิม่ ผลผลิต และลดต้นทุน
ในการบริหารจัดการแก่พนักงานทุกระดับในองค์กรผ่านการปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติ ตลอดจนท�ำงานแบบข้ามทีมหรือสายงาน
(Cross Functional Team) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

01

02

03

04

05

เพ�่มยอดขาย

เพ�่มกําไร

เพ�่มรายไดจาก
ชองทางอื่น ๆ

เพ�่มประสิทธิภาพ
การทํางาน

ควบคุมคาใชจาย

โดยมีการเพิม่ ทักษะและยกระดับการปรับปรุงงานผ่านเครือ่ งมือต่าง ๆ รวมทัง้ การลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงท�ำหน้าทีเ่ ป็น
พี่เลี้ยงคอยให้ค�ำแนะน�ำและเทคนิคต่าง ๆ มีการติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ และรายงานผลเป็นระยะ เพื่อให้พนักงานมีการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างด�ำเนินโครงการ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ในการแก้ปญ
ั หา สร้างคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรได้ในอนาคต โดยวัดการเพิ่มผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงาน
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รบั
2. มูลค่าทางการเงิน

199.17
ต้นทุนที่ลดลง

ล้านบาท

11,869

2.83

กว่า
ล้านบาท
รายได้สะสมที่เพิ่มขึ้น
ราย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

โปรแกรม Development Food & Beverage
บริษัทด�ำเนินงานโปรแกรมด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่ม
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน อาทิ
1. การแนะน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก ALL Caf é
		 เพื่อสร้างมาตรฐานส�ำหรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มทักษะ การให้บริการ
		 และการจัดการรายได้ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
2. การพัฒนาวิธกี ารคัดสรรผลิตภัณฑ์ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยและการปรับปรุงการขาย

สร้างยอดขายเฉลี่ย

2,367.71

ต่อร้านต่อวัน

และมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมทั้งหมด

33,031

ราย

บาท

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โปรแกรมพัฒนาบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• บริษทั มีจดั การอบรมพัฒนาบุคลากรผ่านทางรูปแบบออนไลน์มากยิง่ ขึน้ ลดการเดินทางและการพบหน้ากัน เป็นทางเลือก
ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
• บริษัทส่งเสริมโปรแกรมการพัฒนาความรู้ด้านการบริการอาหารอย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เพื่อส่งมอบอาหารอย่างปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
• บริษัทจัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่พนักงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อเสริมทักษะสื่อสารที่ดีแก่ลูกค้าให้ปฏิบัติ
ตามกฎก่อนเข้าร้าน อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
HEART

การประเมินผลการด�ำเนินงานการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

ภาคผนวก

ถึงแม้วา่ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 บริษทั ยังคงมีการวัดความรูส้ กึ ผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2563 บริษัทใช้วิธีการวัดความผูกพันของพนักงานในรูปแบบ Pulse Surveys ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2563
บริษัทด�ำเนินการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานผ่าน 6 ข้อค�ำถาม ตามกรอบค�ำถามด้านล่างนี้ และน�ำผลด�ำเนินการ
มาเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาวิเคราะห์และเตรียมมาตรการรองรับ เพื่อยกระดับ
ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยการส�ำรวจ
ความผูกพันของพนักงานในครัง้ นี้ กลุม่ เป้าหมายคือพนักงานทีม่ อี ายุงานมากกว่า 4 เดือน ซึง่ ทุกคนสามารถร่วมตอบแบบส�ำรวจ
ความผูกพันผ่านระบบออนไลน์ได้ และมีสัดส่วนพนักงานที่ตอบแบบส�ำรวจความผูกพัน ร้อยละ 100 ในปี 2563 พบว่า
ผลการส�ำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานมีคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 88 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
และบรรลุเป้าหมายประจ�ำปีที่บริษัทตั้งไว้ที่ร้อยละ 84

HOME

การประเมินความผูกพันของพนักงาน
ความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต ่ อ องค์ ก รนั้ น สามารถแปรผั น ได้ ใ นแต่ ล ะวั น บางวั น รู ้ สึ ก ผู ก พั น หรื อ บางวั น อาจจะ
รู้สึกไม่ผูกพัน บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของพนักงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงก�ำหนดการ
ด�ำเนินการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการด�ำเนินการของบริษัทใน 2 รูปแบบ ได้แก่
• แบบส�ำรวจฉบับเต็ม (Employee Engagement Full Surveys) ซึ่งก�ำหนดความถี่ในการส�ำรวจ 2 ปีครั้ง
• แบบส�ำรวจฉบับย่อ (Employee Engagement Pulse Surveys) ซึ่งก�ำหนดความถี่ในการส�ำรวจปีละ 1-2 ครั้ง
คือ เดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

HEALTH

บริษทั มีการด�ำเนินการประเมินผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรผ่านกระบวนการประเมินความผูกพันของพนักงาน
เพือ่ ก�ำหนด ทบทวนแนวทางยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
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เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ�ง

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ฉันจะแนะนําใหคนรูจักที่กําลัง
หางานทําอยูมาสมัครงานกับบร�ษัท

SAY

ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ�ง

92

7

11

90

8

11

ฉันจะบอกคนอื่นถึงสิ�งดี ๆ เกี่ยวกับ
การทํางานที่บร�ษัททุกครั้ง

83

การลาออกจากบร�ษัท
ทําใหฉันตองคิดหนัก

STAY
ฉันไมเคยคิดลาออกจากบร�ษัทเพ�่อไป
ทํางานที่อื่นในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา

10

4 3

87

9

22

90

8

22

89

9

21

ฉันอยากทํางานใหดีที่สุด
ใหกับบร�ษัทในทุก ๆ วัน

STRIVE
บร�ษัททําใหฉันมีแรงจ�งใจ
ในการสรางผลงานใหดีข�้นไปเร�่อย ๆ

ภาพรวมผลสํารวจความผูกพันของพนักงาน
คะแนนความผูกพัน (รอยละ)
54

82

82

ความครอบคลุม (รอยละของพนักงานทั้งหมดที่เขารวม)

88

73

74

74

100

เปาหมาย
ป 2563
รอยละ 84
2560

2561

2562

2563

คะแนนความผูกพัน (แยกตามเพศ)
87

88

ชาย

หญิง

เปาหมาย
ป 2563
รอยละ 100
2560

2561

2562

2563

ชวงเวลา 2563
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ประเภทการประเมิน

พนักงานทั้งหมด

รอยละ

102,227

102,227

100

17,426

102,227

17

102,227

102,227

100

Management by
Objectives

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

Formal Comparative
Ranking of Employees
within One Employee
Category

HEALTH

โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โครงการทีอ่ อกแบบให้หวั หน้างานได้มโี อกาสพูดคุยกับทีมงาน เพือ่ วางแผนทิศทางการท�ำงาน รวมไปถึงช่องทางและโอกาส
การเติบโตทั้งแนวดิ่งและแนวราบในอนาคต ภายใต้นโยบายการหมุนเวียนเรียนรู้งานผ่าน Career Matrix 4 สี ดังนี้

HEART

พนักงานที่ ไดรับการประเมินผลงาน

บทนํ า

โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นโครงการทีท่ ำ� ให้หวั หน้างานสามารถเปลีย่ นรูปแบบการบริหารงานเป็นบริหารแบบภาพรวมผ่านการสือ่ สารระหว่างหัวหน้างาน
กับทีมงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท�ำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
ภายใต้ระบบ ALL Perform โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการขยายผลไปยังพนักงานทุกระดับ และมีพนักงานได้รับการ
ประเมินผลงานประจ�ำปี ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

Career Matrix
สี

ความหมาย

เคร�่องมือประเมินอื่น ๆ
เชน การสัมภาษณ

ประสบการณ

การรับรองคุณวุฒิ

HOME

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

สมรรถนะ ศักยภาพ

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

ภาคผนวก
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โครงการระบบให้รางวัลและยกย่องชมเชย
เพือ่ ส่งเสริมความผูกพันของพนักงานและสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานให้แน่นแฟ้น
มากยิง่ ขึน้ อาทิ โครงการ Our Way Idol โครงการ Work Life Quality
โครงการพนักงานใหม่พบผูบ้ ริหาร (พีพ่ บน้อง) โครงการอิม่ ยกแก๊ง
แต๊งค์ยกก๊วน โครงการ Happy Survey โครงการจัดท�ำหอเกียรติยศ
(Hall of Fame) เพื่อเชิดชูบุคลากรที่ได้ประกอบคุณงามความดี
นอกจากนี้ บริษัทมุ่งด�ำเนินงานด้านการจัดการเรื่องผลตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานให้เหมาะสมในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับก�ำหนดนโยบายการปรับเงินเดือนประจ�ำปี เพือ่ ดึงดูดและ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร ตลอดจนสามารถสร้าง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้มากขึ้น

การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเตรียมความพร้อมเรือ่ งการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง เพือ่ ให้เป็นผูบ้ ริหารต่อไปในอนาคต พร้อมจะน�ำพา
องค์กรให้เติบโต สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ี และสร้างความยัง่ ยืน บริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับกระบวนการจัดการและพัฒนาพนักงานทีม่ ศี ักยภาพสูง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพสูงต้องการงานที่ท้าทาย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ
มีการเพิ่มทักษะให้กับตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งค�ำนึงถึงเกณฑ์การคัดเลือกต่าง ๆ ได้แก่
•
•
•

คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงาน
การประเมินศักยภาพทีป่ ระเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา พร้อมทัง้ น�ำเสนอผลประเมินให้ผบู้ งั คับบัญชาทีส่ งู กว่าเพือ่ ขอความเห็นชอบ
การประเมินผลแบบรอบด้าน

พร้อมกันนี้ มีคณะกรรมการของแต่ละสายงานท�ำหน้าที่ปรับเทียบผลการประเมินภายใต้ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่
ผ่านกระบวนการคัดเลือกพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาขององค์กรด้วยหลักสูตรพัฒนากลุ่ม Talent Pool
และหลักสูตรจากสถาบันผู้น�ำซีพี
เกณฑการคัดเลือกพนักงานกลุมที่มีศักยภาพสูง

คุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงาน

การประเมิน
ศักยภาพ

การประเมินผล
แบบรอบดาน

การปรับเทียบ
ผลการประเมิน

อายุตัว

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในระดับตําแหนงที่สูงข�้น

ภาวะผูนํา

ภาวะผูนํา

อายุงาน

ความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน
บทบาทไปในระดับตําแหนงที่สูงข�้น

ข�ดความสามารถ
สําหรับอนาคต

ข�ดความสามารถ
สําหรับอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน
ยอนหลัง 2 ป

ความพรอมที่จะอยูกับองคกรตอไป
แมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผันผวนตาง ๆ เกิดข�้น

การปฏิบัติตน
ตามคานิยมขององคกร

การปฏิบัติตน
ตามคานิยมขององคกร
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จากปี 2562 ที่บริษัทได้มีการด�ำเนินการทบทวนและคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงตามรอบ ซึ่งมีการด�ำเนินการคัดเลือก
ทุก 2 ปี รวมถึงมีการก�ำหนดผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งในต�ำแหน่งบริหารระดับสูงทุกต�ำแหน่ง โดยในปี 2563 บริษทั มีจำ� นวนพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูงจ�ำนวน 568 ราย ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารจ�ำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 26
ของพนักงานกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ หมด และได้รบั การเลือ่ นต�ำแหน่งให้เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงจ�ำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 12
ของจ�ำนวนพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่พร้อมจะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง รวมทั้งบริษัทสามารถรักษาพนักงานกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงเหล่านีไ้ ว้ได้ 559 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทีไ่ ด้รบั การจัดกลุม่ เป็นพนักงานกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ หมด

04

รายงานผลการคัดเลือก
และวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพ

กระบวนการ
พัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง

02

การประเมิน
ศักยภาพ

HEART

การคัดเลือกพนักงาน
ที่เขาหลักเกณฑ
เบื้องตน

05

การประเมินและติดตาม
ความกาวหนาใน
การพัฒนา

06

03

HEALTH

การรายงานความกาวหนา
ของการพัฒนา
แกคณะกรรมการ

สรุปผล

การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
บริษัทพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงเพื่อวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
กระบวนการวางแผนสืบทอดตําแหนง

02

03

ทบทวนทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ
ขององคกร

กําหนดระดับ
ที่จะตองมีการวางแผน
ผูสืบทอดตําแหนง

กําหนดรายชือ่ ผูส บื ทอดตําแหนง
และนําเสนอรายชื่อตอ
คณะกรรมการบุคคลกลุมฯ

04

05

06

การประเมินระดับ
ความพรอมของ
ผูสืบทอดตําแหนง

รายงานผลประเมิน
ศักยภาพและ
จัดทําแผนพัฒนา

ภาคผนวก

ติดตามและรายงาน
ความกาวหนา
ในการพัฒนาของ
ผูสืบทอดตําแหนง

HOME

01
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2563 บริษัทได้ขยายขอบเขตการด�ำเนินการมาที่ระดับจัดการโดยพิจารณาจากบทบาทงานที่มีความส�ำคัญ โดยการคัดเลือก
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งจะพิจารณาจากกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงเป็นอันดับแรก
บทบาทเชิงกลยุทธ

บทบาทที่สําคัญยิ�ง

บทบาทที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
โอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจเพ�อ่ ใหสอดรับ
กับทิศทางในอนาคตขององคกร

บทบาทงานที่เกี่ยวของกับการดูแล
ธุรกิจ ลูกคา ตลาดที่เปนรากฐาน
สําคัญในปจจ�บันขององคกร

บทบาทที่ผูดํารงตําแหนง
จะเกษียณอายุ

ในส่วนของการพัฒนาพนักงานกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงและผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งจะได้รบั ทราบผลการประเมินศักยภาพตนเองและจัดท�ำแผนพัฒนาตนเอง
เพือ่ เสริมจุดแข็งและขจัดจุดทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตในอาชีพ รวมทัง้ บริษทั ได้มกี ารออกแบบโครงการพัฒนาเฉพาะส�ำหรับกลุม่
ดังกล่าว โดยใช้โมเดลส�ำหรับการเรียนรู้และพัฒนาสูตร 70:20:10 ที่มีการแบ่งสัดส่วนปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. 70% การเรียนรู้และพัฒนาโดยผ่านการลงมือท�ำจริง ปฏิบัติงานจริง
		 • ปฏิบัติงานทั้งจากโครงการภายในสายงานและข้ามสายงาน
		 • ปฏิบัติร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้น�ำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี 4 ประเภท
			 แยกตามระดับ ดังนี้
เถ้าแก่ใหญ่

ผู้บริหารระดับสูง

เถ้าแก่กลาง

เถ้าแก่เล็ก

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับต้น

เถ้าแก่น้อย
เจ้าหน้าที่

		 • การรับบทบาทเป็น Project Sponsor โครงการต่าง ๆ ของบริษัท
		 • การเรียนรู้โดยการติดตามผู้บังคับบัญชา
		 • การหมุนเวียนงาน ทั้งภายในสายงานและข้ามสายงาน
2.

20% การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลรอบข้างในบทบาทต่าง ๆ
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง

พี่เลี้ยง

เพื่อนร่วมงาน

ผู้เชี่ยชาญเฉพาะทาง

โดยในปีที่ผ่านมานอกจากการสอนโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้บริหารระดับสูงยังได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความ วิดีโอ (VDO) เป็นต้น
3.
		
		
		
		
		
		

10% การเรียนรู้และพัฒนาผ่านกระบวนการอบรม

บริษทั สนับสนุนการเรียนรูท้ งั้ จากภายในและภายนอกองค์กรผ่านสถาบันต่าง ๆ โดยในปีที่ผา่ นมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบเสมือนจริง รวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ
• หลักสูตร Leader as Coach
• หลักสูตร Management Finance for Business
• หลักสูตร Digital Disruption Program

		 โดยการพัฒนาทั้งหมด องค์กรได้พัฒนาแพลตฟอร์มส�ำหรับจัดเก็บรวบรวมความรู้ดังกล่าว เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น
		 และเป็นแหล่งความรู้ส�ำหรับการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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บทนํ า

การดูแลและมอบโอกาสกับบุคลากรเกษียณอายุ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณและแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน

HEART

ประเมิ น ความพร้ อ มของตนเองเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการเกษียณ ได้แก่ มิติร่างกาย มิติจิตใจ มิติการเงิน
มิติการสร้างรายได้และมิติอาชีพหลังเกษียณ มิติครอบครัว
และความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ บริษทั มีการจัดตัง้ ชมรมผูเ้ กษียณอายุ
รวมถึงการมอบโอกาสในการเป็นทีป่ รึกษาให้กบั องค์กร หรือ
การเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทสโตร์พาร์ทเนอร์
ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ซึง่ ในปี 2563 มีจำ� นวนผูเ้ กษียณ
อายุได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาขององค์กรจ�ำนวน 39 ราย
และเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจ�ำนวน 4 ราย นอกจากนี้
บริษัทยังมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เข้ารับต�ำแหน่งแทน
ผูเ้ กษียณ โดยให้ผเู้ กษียณถ่ายโอนทักษะ ความรู้ และเนือ้ งาน
ทีส่ ะสมเป็นประสบการณ์มายังผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี้

HOME

กระบวนการจัดเก็บ Knowledge Tranfer

01
วางแผนและกําหนด
หลักเกณฑ ในการ
จัดเก็บความรูจ าก
ผูเ กษียณ

02
สัมภาษณ

จัดเก็บความรู

HEALTH

ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของบริ ษั ท ที่ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
ทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรในทุกสายงาน
มีทกั ษะความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญ พร้อมทักษะ
ทีห่ ลากหลาย บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบุคลากรทีไ่ ด้
ทุ่มเทก�ำลังและมีความจงรักภักดี พร้อมกับเติบโตเคียงข้าง
องค์กรมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนา
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมส�ำหรับผู้เกษียณในปีนั้น ๆ
และแผนการดูแลหลังเกษียณอายุให้กับบุคลากรทุกระดับ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามนโยบาย โดยจัดให้มกี ารเรียนรูค้ วามรูพ้ นื้ ฐาน
ผ่านรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
ผูเ้ กษียณ สิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รบั และเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้
ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การลงทุน การดูแล
สุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ผู้เกษียณได้ท�ำการ

03
ถอดบทเร�ยน

สกัดองคความรู

04
นําความรู

ไปตอยอด
การใชประโยชน

05
ประเมินและปรับปรุง

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

แบ่งปันโอกาส
สรรสร้างคุณค่าสังคม
ซีพี ออลล์ ประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนได้เพราะเกษตรกร วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง
ในสังคม ได้รบั โอกาสให้เติบโตไปด้วยกัน เราทุม่ เทหัวใจพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างทักษะความรู้ให้พวกเขามีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ยั่งยืน มีชีวิต
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ทีส่ ำ� คัญคือรูส้ กึ ถึงคุณค่าในตนเอง และพร้อมทีจ่ ะสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปไม่สิ้นสุด

114

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

แบ่งปันโอกาส
สรรสร้างคุณค่าสังคม
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ
การสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

28,319

ราย

จํานวนว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) รวมถึง
ผูประกอบการที่ไดรับการ
สงเสร�มอาชีพ สรางรายได

32,551

ราย

จํานวนกลุมเปราะบางที่ไดรับ
การสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

2,944

ราย

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1.2 ลดสัดสวนชาย หญิง และเด็กในทุกชวงวัย
ที่อยูภายใตความยากจนในทุกมิติ
1.3 ดําเนินการใหเปนผลตามระบบและมาตรการ
คุมครองทางสังคมที่เหมาะสม
และใหครอบคลุมถึงกลุม ทีย่ ากจนและเปราะบาง

เปาหมายป 2563
เกษตรกร หร�อ ผูประกอบการรายยอย รวมถึงกลุมเปราะบาง
ไดรับการสงเสร�มอาชีพและรายได
จํานวน

10,000

ราย

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
จํานวนเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย รวมถึงกลุมเปราะบางที่ไดรับการสงเสร�มอาชีพ
และรายได (จํานวนรายสะสม)

2561
2562
2563

43,095
86,742
150,556

SDG2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และสงเสร�มเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
2.3 เพ��มผลิตภาพทางการเกษตรและรายไดของ
ผูผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง
คนพ�้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว
คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวประมง โดยรวมถึงการ
เขาถึงที่ดิน ทรัพยากรและปจจัยนําเขาในการ
ผลิต ความรู บร�การทางการเง�น ตลาด และโอกาส
สําหรับการเพ��มมูลคาและการจางงาน
2.4 สรางหลักประกันวาจะมีระบบการผลิตอาหารที่
ยัง่ ยืนและดําเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ที่มีภูมิคุมกันที่จะเพ��มผลิตภาพและการผลิต
ซึง่ จะชวยรักษาระบบนิเวศ เสร�มข�ดความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแลง อุทกภัย และภัยพ�บตั ิ
อื่น ๆ และจะชวยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดิน
อยางตอเนือ่ ง
SDG10 ลดความไมเสมอภาคภายใน
และระหวางประเทศ
10.1 ใหบรรลุอยางตอเนื่องและคงการเติบโต
ของรายไดในกลุมประชากรที่ยากจน

เปาหมาย 10,000 ราย ณ ป 2563
สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมไดผาน QR Code

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ความคืบหนาป 2563
โครงการตอเนื่องกลวยหอมทองและ
ตอยอดสูโครงการ 7-11 เคียงขาง
เกษตรกรไทย
โครงการตอเนื่องเชิดชูชาวนา ผูปลูก
ขาว ผูปลูกความเปนไทย ตอยอดสู
โครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา
โครงการตอเนื่องเกษตรกรคูชีว�ต
โครงการตอเนื่องกาแฟสรางอาชีพ
โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวเขา
เพ�่อชีว�ตที่ดีกวา

HEALTH

แนวทางการด�ำเนินงาน
เกษตรกร

โอกาส
กลุมเปราะบาง

ผูประกอบการ
SMEs

HOME

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความตระหนักถึงความส�ำคัญของสังคม
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร ผ่านการส่งเสริมและ
สร้างคุณค่าทีห่ ลากหลาย อาทิ การเสริมสร้างทักษะและองค์ความรูต้ า่ ง ๆ
การสร้างอาชีพ การส่งเสริมช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า เพือ่ สร้างโอกาส
ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและกลุม่ เปราะบางทางสังคม ให้มโี อกาส
และบทบาททางสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2563 บริษัท
ยังคงด�ำเนินการต่อยอดโครงการระยะยาว และสร้างสรรค์โครงการใหม่
ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่สงั คม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

HEART

รายงานของธนาคารโลกในปีทผี่ า่ นมาแสดงให้เห็นว่าอัตราความยากจน
อย่างเป็นทางการในประเทศไทยมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายได้
ครัวเรือนทีล่ ดลงท�ำให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อการลดความยากจน
และเนื่องด้วยผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยิ่งส่งผลให้สถานการณ์
ความท้าทายดังกล่าวแย่ลงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่
กระทบต่อบริษทั หากแต่ยงั กระทบโดยตรงต่อสังคมในทุกภาคส่วน ทัง้ นี้
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ตระหนัก
ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างคุณค่า
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจ มากกว่า
การมุง่ เน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว อีกทัง้ บริษทั ยังมีความมุง่ มัน่
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
ซึ่งสามารถส่งผลให้องค์กรประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาคผนวก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในสังคม
อย่างกว้างขวาง ท�ำให้เกิดการสูญเสียรายได้และอาชีพ บริษัทจึงมุ่งด�ำเนินการหามาตรการช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยเยียวยาการได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนสื่อสารและมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินงานดานการสรางคุณคาทางสังคม
เกษตรกรที่ ไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได
จําแนกประเภทเกษตรกร (ราย)

จํานวนเกษตรกร ทั้งหมด (ราย)
2561
2562

28,039

2563

28,319

มูลคาการซื้อ

27,038
กลุมผักสด ผักสลัด 1,281

26,066

987

กลุมผลไม ผลไมตัดแตง

ลานบาท

ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ ไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได
จําแนกประเภท SMEs (ราย)

จํานวน SMEs ทั้งหมด (ราย)
2561

15,275

2562

14,001

กลุมผลิตภัณฑเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน

2,589
กลุมโชหวยและผูประกอบการอื่น ๆ 29,915
กลุมบร�การ 47

มูลคาการซื้อ

9,671
ลานบาท

และผลิตภัณฑทองถิ�น (OTOP)

2563

32,551

กลุมเปราะบางที่ ไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได
จําแนกประเภทการจางงาน สรางรายได
กลุมเปราะบาง (ราย)

จํานวนกลุมเปราะบางทั้งหมด (ราย)
2561

848

2562

84

376
ผูพ�การ 1,131
อื่น ๆ 843

ผูสูงอายุ

1,607

2563

มูลคาการสนับสนุนรายได
กลุมเปราะบาง

2,944

จําแนกประเภทการสงเสร�มทักษะอาชีพ
กลุมเปราะบาง (ราย)
ผูพ�การ

ลานบาท

อื่น ๆ

18
576

ในปี 2563 บริษัทมีการบริหารจัดการด้านคุณค่าทางสังคมผ่านการสนับสนุนและส่งมอบโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล
การร่วมลงทุนทางสังคม ตลอดจนกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบงบประมาณและสิ่งของ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงานที่ท�ำร่วมกับบริษัทคิดเป็นมูลค่า ดังนี้
รูปแบบการสนับสนุน
งบประมาณ

248.52

สิ�งของ

ลานบาท

141.84

คาใชจายในการ
บร�หารจัดการ

3.15

ลานบาท

มูลคาจํานวนชั่วโมงจิตอาสา
ของพนักงาน

6.08

ลานบาท

ลานบาท

ประเภทของการสนับสนุน
การบร�จาคเพ�่อการกุศล

การรวมลงทุนทางสังคม

กิจกรรมเชิงพาณิชย

รอยละ

รอยละ

รอยละ

14.20

41.14

44.66

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

รวม

1,367
35,283
1,215
21,247
70
1,420
37
12,341
45
275
ราย

พ�้นที่เพาะปลูก
กลุมกลวย

ราย

พ�้นที่เพาะปลูก

กลุมผลไมตามฤดูกาล

ไร

ราย

พ�้นที่เพาะปลูก

กลุมผักสด สลัดผัก
พ�้นที่เพาะปลูก

ไร

ราย

พ�้นที่เพาะปลูก

กลุมผลไมตัดแตง

ไร

ไร

ราย

ไร

HEALTH

นอกจากนี้ การด�ำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
เป้าหมายที่ 1 ทีม่ งุ่ ด�ำเนินงานเพือ่ ลดความยากจนทัง้ ทางเศรษฐกิจ และ
มิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และรายได้ของผู้ผลิตเพื่อมุ่งขจัดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 10
ที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ประชากร เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ด้านความเป็นอยู่ของเกษตรกร

สรางรายไดและความมั่นคงใหกับครอบครัว
เกษตรกร และ SMEs

HEART

บริษัทมุ่งด�ำเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ กั บ เกษตรกรมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ก ารส่ ง มอบองค์ ค วามรู ้
ในการพัฒนา บริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ดินท�ำกิน การส่งเสริม
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตร พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในปี 2563 มีการสนับสนุน
เกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกร
ไทย ซึ่งต่อยอดความส�ำเร็จจากโครงการกล้วยหอมทอง ขยายผลมายัง
กลุ่มสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้ตามฤดูกาล
กลุ ่ ม ผลไม้ ตั ด แต่ ง กลุ ่ ม ผั ก พร้ อ มปรุ ง และกลุ ่ ม สลั ด ผั ก โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้สนิ ค้าทางการเกษตรมีมลู ค่าสูงขึน้ มีตลาดทีแ่ น่นอน
ตลอดจนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
โครงการ 7-11 เคียงขางเกษตรกรไทย

โครงการกล้วยหอมทอง

การอบรมใหความรู
เกษตรกรผานสื่อ

สงเสร�มการเพาะปลูก
ที่มีมาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบได

ใหความรูดานการออกแบบ
บรรจ�ภัณฑที่ชวยยืด
อายุการเก็บรักษา

สงเสร�มการแปรรูปกลวย
ที่ ไม ไดมาตรฐาน
ตามกําหนด

HOME

โครงการกล้วยหอมทอง เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2555 โดยด�ำเนินการสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกร
และผูป้ ระกอบการรายย่อย ตัง้ แต่การท�ำสือ่ การสอนให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกอย่างมีมาตรฐาน สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ การให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา การแปรรูป ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

เพ�่มชองทาง
การกระจายสินคา
ผานเซเวนอีเลฟเวน

ภาคผนวก
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการกล้วยหอมทองประสบความส�ำเร็จตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�ำให้รายได้ของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น หากแต่ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 โครงการกล้วยหอมทองด�ำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 19,056 ไร่ ใน 41 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบจากด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา
พบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 42 เท่า
จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ลดลงรอยละ 7.8 (เปร�ยบเทียบจาก
ป 2562) พ�้นที่เพาะปลูกเพ�่มข�้น
รอยละ 32.5 (เปร�ยบเทียบจากป 2562)

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

ผลกระทบดานสังคม

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
• สรางรายไดที่มั่นคง
• เพ�่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
• พัฒนามาตรฐานการผลิตสินคา
ทางการเกษตร

ผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

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

คุณคาทางเศรษฐกิจ
• 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

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

คุณคาทางสังคม

คุณคาทางสิ�งแวดลอม

• สรางงาน และสรางอาชีพใหกับชุมชน
โดยสงเสร�มใหโรงคัดบรรจ�แตละภูมิภาค
สามารถรับกลวยหอมทองไดจากเกษตรกร
ในพ�้นที่ เปนการกระจายรายไดและอาชีพ
ไปยังชุมชน
• เพ�ม่ ชองทางการจัดจําหนาย 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

ดานสังคม (ลานบาท)

ดานสิ�งแวดลอม (ลานบาท)

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ
ดานเศรษฐกิจ (ลานบาท)

(Total Annual Additional Net
Revenue Generated for Farmer)

130.9

(Total Annual Downstream
Impact from Plastic Waste)

(Total Annual Societal Impact
from Plastic Production)

Upstream Impact

โครงการกลวยหอมทอง
กอใหเกิด

Downstream Impact

1.2
ผลกระทบเชิงบวก

>

ผลกระทบเชิงลบ

1.9
42
เทา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการผลไม้ตามฤดูกาล
นอกจากโครงการกล้วยหอมทองแล้ว บริษัทมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านโครงการผลไม้
ตามฤดูกาล ไม่วา่ จะเป็น ทุเรียนหมอนทอง มังคุดออร์แกนิค ส้มโอทับทิมสยาม และส้มสายน�ำ้ ผึง้ โดยที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
เกษตรกรในกระบวนการผลิตและการขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรดังกล่าวผ่าน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและช่องทางออนไลน์ อาทิ www.shopat24.com เฟสบุ๊ค www.24catalog.com และศูนย์บริการข้อมูล
ลูกค้า เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษทั มีการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและกลุม่ เปราะบาง เช่น ส้มสายน�ำ้ ผึง้
จากสวนร่มเกล้า อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นต้น

HEART

สนับสนุนชองทางการ
กระจายสินคาทางการเกษตร
ใหกับเกษตรกร

21

ราย

จํานวนผลไมและสินคา
ทางการเกษตรที่นําเขา
มาจําหนาย

81

รายการ

โครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา
HEALTH

ต่อยอดจากโครงการ “เชิดชูชาวนา ผูป้ ลูกข้าว ผูป้ ลูกความเป็นไทย” ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย รวมส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาผลิตผลนักเรียนชาวนา สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ เพื่อการส่งต่อความรู้และรายได้ที่ยั่งยืน” แก่นักเรียน
ของโรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดเคล็ดลับการท�ำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
อาทิ ล�ำไย สตรอว์เบอร์รี มาเป็นส่วนผสมหลัก เพื่อทดลองผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่หาได้ ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาต่อไปเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ คุกกี้ล�ำไย ซาลาเปาเห็ดหอม

HOME

250

ภาคผนวก

นอกจากนี้ จัดอบรมให้ความรูห้ วั ข้อ “การจัดการร้านค้าปลีก ทีจ่ ดั จ�ำหน่ายผลิตภัณท์จากเกษตรกรชาวนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ยุคใหม่” และ “Good Manufacturing Practice (GMP) เพือ่ น�ำองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร” เพื่อถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์
องค์ความรู้จากประสบการณ์การท�ำงานของบริษัท อาทิ
การจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขออนุญาต ผลลัพธและประโยชนที่ไดรับ
ผลิตภัณฑ์จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกษตรกรเขารวมโครงการ
สามารถติดตามรายละเอียด
ส่งต่อประโยชน์เพื่อไปพัฒนาร้าน ALL-Organic ซึ่งเป็นร้าน
เพิม่ เติมได้ผา่ น QR Code
ราย
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
โครงการมอบความรูใหแกเกษตรกรไทย 3 เร�่องหลัก ไดแก

โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต
โครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” โดย บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด เป็นหนึ่ง
ในโครงการที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สร้างงาน
และสร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมไปถึง
การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการท�ำเกษตรกรรมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ให้ความส�ำคัญกับการปลูกพืช
ภายใต้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture
Practices หรือ GAP) และการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับ
เกษตรกร โดยในปี 2563 โครงการได้มีการขยายผลการผลิต
ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี
ขอนแก่น ล�ำพูน และสุราษฎร์ธานี ซึ่งท�ำให้เกิดสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่องและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร
ได้อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาเกษตรกรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
(Smart Farm Development)
ด�ำเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาคูค่ า้ เกษตรกร และคูค่ า้ SME
ในธุรกิจด้านการเกษตรผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ น่าเชือ่ ถือ เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงาน
ภาครั ฐ และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานต่ า ง ๆ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีที่เน้นการมีส่วนร่วมที่สามารถสร้างการเรียนรู้ วัดผล
และประเมินคุณภาพการผลิตได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง

โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวเขา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ด�ำเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชนเกษตรกรชาวเขา
ใน 4 จังหวัดภาคเหนือของไทย โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการ
เกษตร อาทิ กะหล�่ำปลี ผักกาดขาวปลี ที่มีความปลอดภัย ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices
หรือ GAP) มีการอบรมให้ความรู้ การประยุกต์ใช้การติดตัง้ ระบบตรวจ
สอบย้อนกลับ Makro i-trace มีการตรวจประเมินผลผลิตเพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทางการเกษตรที่ได้มีความสดใหม่ ปลอดภัย
จากสารเคมีตกค้าง

ความรูทาง
ว�ชาการเกษตร

ความรู
ดานเง�นทุน

ความรูทาง
การตลาด

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
เกษตรกรที่ ไดรับการสงเสร�มทักษะ
การเพาะปลูก

91

ราย

เกษตรกรไดรับการรับรองการเพาะปลูก
ตามมาตรฐาน GAP รอยละ

100

เกษตรกรเขารวมการตรวจสอบยอนกลับ

100
1.6
4.3

ผานระบบ Cloud รอยละ
รายไดชุมชนเพ�่มข�้น

ลานบาท

คาขนสงวัตถุดิบที่ลดลงปละ

ลานบาท

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

200
90
50
3.24

เกษตรกรมากกวา

รายไดเพ�ม่ ข�น้ รอยละ

ครอบครัว มีอาชีพและ

(เปร�ยบเทียบกอนเขารวมโครงการ)

เกษตรกรไดรับการรับรองและผานการประเมิน
เพ�่มข�้นรอยละ

เกษตรกรมีรายไดเพ�่มข�้นจากการขายสินคาใหแกผูซื้อ
เฉลี่ย

ลานบาทตอปตอราย

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

9,000
162
2
1,000
ยอดขายสินคาเกษตร

คิดเปนมูลคา

ตัน

ลานบาท

รายไดเฉลี่ยตอครัวเร�อนเพ�่มข�้น

เทา

จํานวนเกษตรกรชาวเขาที่รวมโครงการกวา
ครัวเร�อน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
เกษตรกรไดรับการรับรองการผลิตสินคา

50
4,000

ตามมาตรฐานเกษตรอินทร�ย เพ�ม่ ข�น้
ลดคาใชจายการใชเคมีภัณฑ

ครัวเร�อน
บาท

มูลคาเพ�่มจากการปรับเปลี่ยนเปนสินคาเกษตรอินทร�ย
รอยละ

15 - 20
12,000

รายไดเกษตรกรเพ�่มข�้น
ตอปตอครัวเร�อน

บาท

HEART

ด�ำเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผ่านการสร้างงาน
สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีแรงจูงใจและเพิ่มสินค้าทางการเกษตร
ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้า เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย น่าเชื่อถือตรวจสอบได้
ผ่านระบบ Makro i-trace ตลอดจนได้รับการตรวจรับรอง
ที่เป็นมาตรฐาน

บทนํ า

โครงการปันทรัพย์ สู่ ทรัพย์ปัน
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โครงการกาแฟสร้างอาชีพ
และร้านกาแฟมวลชน และพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีความ
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดจ�ำหน่ายให้กับร้านกาแฟ
ในเครือฯ และลูกค้าภายนอก ปัจจุบนั ได้เพิม่ พืน้ ทีก่ ารสร้างอาชีพ
เกษตรกรในประเทศเพิม่ ขึน้ อาทิ ปองขอน จังหวัดเชียงราย
ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ไล่โว่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่
เพาะปลูกใหม่ล่าสุด ทีลอซู จังหวัดตาก พัฒนาแหล่งชุมชน
ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยในปี 2563 มีเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 478 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 1,459 ไร่
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั้งหมด 1,850 กิโลกรัม

HEALTH

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด เดินหน้าสร้างอาชีพให้กับ
เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟของไทยอย่างต่อเนือ่ ง เริม่ จากลงพืน้ ที่
อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการ
ปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการรักษาป่าต้นน�้ำ ลดการท�ำไร่
เลือ่ นลอย เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้คงอยูก่ บั ชุมชนมากขึน้ การแปรรูป
อย่างถูกต้องเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ สนับสนุนเครื่องมือ
ในการสร้างอาชีพ และรับซื้อเมล็ดกาแฟจากชุมชนในราคา
ที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนและได้
อยูร่ ว่ มกันในชุมชน ขยายตลาดกาแฟเพือ่ รองรับผลผลิตโดย
การน�ำมาจัดจ�ำหน่ายเป็นเครื่องดื่มในร้านกาแฟออลล์คาเฟ่

HOME
ภาคผนวก
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โครงการ “1 แก้วมวลชน 1 บาทเพื่อสังคม”
ร้านกาแฟมวลชน ภายใต้แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจ “กาแฟคูช่ มุ ชน”
หั ก รายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม 1 บาท ต่ อ 1 แก้ ว
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำไปบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน
และสังคม วัด มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ อาทิ วัดพระบาท
น�้ำพุ วัดสวนแก้ว มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น
โดยมียอดการบริจาคในปี 2563 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 3.1 ล้านบาท
คิดเป็นยอดบริจาคสะสม ทั้ง 10 ปี มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

โครงการสร้างอาชีพผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่สังคม
ฝึกอาชีพผูป้ ว่ ยจิตเวช เพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ให้ผปู้ ว่ ย
กลับมาพึง่ พาตนเองได้ และอยูร่ ว่ มกับคนในสังคมได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี
บริ ษั ท ซี พี รี เ ทลลิ ง ค์ จ� ำ กั ด ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คุณหญิงเอื้อปรานี
เจียรวนนท์ จัดตั้ง “ร้านกาแฟหลังคาแดง” สร้างร้าน สนับสนุน
อุปกรณ์ ฝึกอบรมทักษะการชงกาแฟ และการบริหารจัดการร้าน
ให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับผู้ป่วย และรับเข้าท�ำงานในร้านกาแฟมวลชนเพื่อให้ผู้ป่วย
มีอาชีพรองรับ สามารถหาเลีย้ งตัวเองได้เมือ่ ต้องออกไปอยูร่ ว่ มกับ
สังคมภายนอก อีกทั้งช่วยสร้างรายได้ ให้กับสถาบันฯ เพื่อน�ำไป
พัฒนาในส่วนงานอาชีพอื่น ๆ ให้กับผู้ป่วยรุ่นสู่รุ่น โดยปัจจุบัน
ได้ฝึกทักษะให้กับผู้ป่วยไปแล้วกว่า 24 ราย และรับมาร่วมงาน
ในร้านกาแฟมวลชน 3 ราย

โครงการร่วมพัฒนาสินค้าศูนย์ภูฟ้า
จัดจ�ำหน่ายในร้านกาแฟมวลชน
ร่วมสร้างอาชีพให้กบั เกษตรกรและพัฒนาสินค้าท้องถิน่ เพือ่ ชุมชน
ทีย่ งั่ ยืน ในความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ และโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ ภายใต้แนวคิด “จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การท�ำกินที่
พอเพียง” พัฒนาสินค้าพืน้ ทีก่ ารเกษตรของชาวบ้าน อ�ำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เพิ่มเติมข้อมูล

โภชนาการทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับ
กับผู้บริโภคปัจจุบัน อาทิ กล้วยฉาบ กล้วยอบ กล้วยสุกกรอบ
แยมลูกหม่อน น�้ำลูกหม่อน ชาเขียวภูฟ้าและชาอินทรีภูฟ้า รวมถึง
การต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเป็ น เมนู พิ เ ศษประจ� ำ ร้ า นกาแฟ
จัดจ�ำหน่ายในร้านกาแฟมวลชนกว่า 100 สาขาทั่วประเทศไทย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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มอบโอกาสและสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการ

โครงการวันแห่งโอกาสดี@CPALL

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
สรางโอกาสทางอาชีพ รวมทํางานกับบร�ษัท
กวา

12

อัตรา

โอกาสทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการรายยอย
ในการเสนอสินคากวา
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ซีพี ออลล์ ได้ด�ำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
แนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เพื่อ
สร้างเสริมโอกาสให้ผปู้ ระกอบการรายย่อย ได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางจ�ำหน่าย
สินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าออนไลน์ โดยเปิด
โอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการด�ำเนินธุรกิจร่วม
กับบริษัท ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยจะสามารถลงทะเบียน
ผ่ า นระบบออนไลน์ เ พื่ อ นั ด เจรจาทางธุ ร กิ จ (Business
Matching) หรือสามารถปรึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติม จากมุม
เอสเอ็มอีคลินกิ (SMEs Clinic) ทัง้ ด้านจัดการคุณภาพสินค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการขยายตลาด เพือ่ ผูป้ ระกอบ
การรายย่ อ ยสามารถน� ำ เสนอสิ น ค้ า จ� ำ หน่ า ยในช่ อ งทาง
ทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านค้าออนไลน์
24 Shopping ออลล์ ออนไลน์ และร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส และ
ผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อขอค�ำปรึกษาจากเครือข่าย
พันธมิตรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิ
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) และรับการสนับสนุนการลงทุนจากธนาคารชัน้ น�ำ รวมทัง้
แนวทางการท�ำธุรกิจจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นอกจากการร่วมธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสในการเสนอท�ำเล
พื้นที่ส�ำหรับเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และในด้านการส่งเสริม
ทรั พ ยากรบุ ค คล ยั ง เปิ ด โอกาสให้ กั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
สามารถสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ส่งเสริมให้มีบุคคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและสังคม รวมถึง
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ธุรกิจของ SMEs และผูป้ ระกอบการรายย่อยมาอย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการวันแห่งโอกาสดี
โครงการ Business Matching โครงการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
รายย่อย 24 Shopping โครงการ TSC On-site Visit CP ALL
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยมีการเติบโตในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการส่งเสริมการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงตามมาตรฐานระดั บ สากล
ซึง่ สามารถยกระดับเศรษฐกิจระดับท้องถิน่ ให้มศี กั ยภาพมากขึน้
สร้ า งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ

HEART

การสนับสนุนการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย เป็นหนึ่ง
ในแนวทางการด�ำเนินงานสร้างคุณค่าให้กับสังคม อาทิ การ
ให้ความรูด้ า้ นการตลาดเพือ่ การปรับตัวจากการเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงานในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ SMEs
และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ มอบโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ สร้างการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต บริษทั จึงมุง่ ส่งเสริมการประกอบ
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โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping
บริษัทได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการบริโภคของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยการเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและกระจายสินค้า ส�ำหรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าเพือ่ จ�ำหน่าย
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้ประกอบการภายใต้โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ 24 Shopping
และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยในป 2563
สรางรายไดใหกับผูประกอบการรายยอยกวา

1,096

ราย

คิดเปนมูลคากวา

โครงการ Business Matching
บริ ษั ท เดิ น หน้ า สร้ า งสรรค์ แ ละแบ่ ง ปั น โอกาสให้ SMEs และ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย อย่างต่อเนือ่ ง โดยผนึกก�ำลังกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จัดงาน “เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตรกับ CP ALL
Non-Trade” รุ่นที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างธุรกิจรับเหมา
และธุรกิจผู้ ให้บริการด้านงานสนับสนุน อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านอุปกรณ์ไอที (IT) จ�ำนวนกว่า 20 บริษัท
เข้ า ร่ ว มสั ม มนาและรั บ ฟั ง แนวทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ รวมถึ ง
การชี้แจงเงื่อนไขและข้อก�ำหนดเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เตรียมความพร้อม และสามารถเข้าร่วมธุรกิจกับบริษทั ได้ตรงตาม
ความต้องการและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ก�ำหนด

8,191

ลานบาท

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ U-Project “เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ”

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

บร�การรับสั่งซื้อ จัดเตร�ยม
สินคา และจัดสงสินคา สําหรับ
รานคาประชารัฐ

บร�การการออกแบบแผนผัง
รานคา 3 มิติ

HOME

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

HEALTH

ชุดคูม อื “การจัดการรานคาปลีก
อยางมืออาชีพ” ประกอบดวย
หลักการจัดการรานคาปลีก
8 หัวขอ สําหรับผูที่สนใจ
เปดรานใหม หร�อผูประกอบการ
ทีต่ อ งการปรับปรุงราน หลักการ
วางแผนผังรานและสินคา
เทคนิคเพ�่มยอดขายและกําไร
เปนตน

HEART

โครงการ U-Project “เสริมสร้างคูค่ ดิ พัฒนาธุรกิจคุณ” เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินงานมาอย่างต่อเนือ่ งภายใต้ บริษทั สยามแม็คโคร
จ�ำกัด (มหาชน) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพส�ำหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วยให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างช่องทางการขายที่ยั่งยืนให้กับร้านโชห่วย ผ่านการร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาที่มีความจ�ำเพาะ
ระหว่างพี่เลี้ยงจากสยามแม็คโคร และร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพัฒนาร้านตามแนวทางการจัดการ
และค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ทุกขัน้ ตอนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ อาทิ การสรรหาสินค้า จัดเรียงสินค้า การจัดร้านให้มคี วามเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
และการโฆษณา นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโชห่วย และแก้ไขปัญหาการขาด
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้า สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกรายย่อย และร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง
และก้าวทันต่อยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ผ่านองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ทแี่ ม็คโครได้ดำ� เนินการภายใต้ โครงการ
“แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” มาตลอดระยะเวลา 13 ปี ดังนั้น สยามแม็คโคร จึงร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ในการยกระดับร้านโชห่วยสู่การเป็นร้านโชห่วย 4.0 อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดได้ ท่ามกลาง
กระแสธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่ทันสมัย
และเป็นสากลผ่านข้อมูล Big Data Analysis รวมถึงจัดกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ แนวทางการบริหารให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และร้านค้าประชารัฐด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ ในป 2563
โครงการมิตรแทโชหวย

โครงการ U-Project “เสร�มสรางคูคิด พัฒนาธุรกิจคุณ”

67,325
24

15

ความพ�งพอใจจาก
รานคาปลีกในชุมชน

รานคาปลีกที่เขารวม

รอยละ

(ตัวเลขสะสมตั้งแตป 2552)

4.35

(คะแนนเต็ม 5 คือ อยูในเกณฑดี)

7,867

แหง

จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

41,114

ราย

(ตัวเลขสะสมตั้งแตป 2552)

ภาคผนวก

รานโชหวยที่เขารวมโครงการ รานโชหวยที่เขารวม
โครงการมีรายไดเพ�่มข�้น
ราน
รอยละ
โดยเฉลี่ย
ซึง่ เพ�ม่ ข�น้ จากเดิม
13,267 ราน
หร�อคิดเปนรอยละ
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โครงการ Platform for Sustainable Thai SMEs
เป็นโครงการสร้าง Platform Online ทีเ่ ป็นชุมชนหรือ Community
ของผู้ประกอบการที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี
พี่ เ ลี้ ย งเข้ า มาสนั บ สนุ น และดู แ ลในการสรรหาและเชื่ อ มโยง
การด�ำเนินธุรกิจระหว่างฝั่งอุปสงค์และอุปทาน เพื่อพัฒนาความ
พร้อม SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยไทยในการเข้าสู่ตลาด
Modern Trade และเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ให้แก่ SMEs ไทยทั้งกลุ่ม SMEs ที่มีการด�ำเนินงานอย่างแข็งแรง
มีมาตรฐาน กลุ่ม SMEs ทั่วไปที่มีศักยภาพ เริ่มเป็นที่รู้จัก และ
กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่ยังขาดคุณสมบัติด้านมาตรฐานเบื้องต้น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
เปนเคร�อ่ งมือในการสรางพ�น้ ทีส่ อื่ ชุมชนออนไลน และเปดโอกาส
ให SMEs ทั่วประเทศ และโครงการกิจกรรมความรวมมือ อาทิ
โครงการวันแหงโอกาสดี@CP ALL SME D Bank หร�อ
กิจกรรมจัด Biz. Matching ไดเขามาเปนชุมชนเดียวกันผาน
ระบบนี้เพ�่อทดสอบและประเมินสินคาผลิตภัณฑของตนเองวา
มีจ�ดแข็ง จ�ดปรับปรุง ในการเตร�ยมพรอมสําหรับเสนอขาย
ผานชองทาง Modern Trade

สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง สร้างความเท่าเทียมในสังคม
อีกหนึง่ แนวทางการด�ำเนินงานในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
คือการสนับสนุนการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั กลุม่ เปราะบาง การเพิม่
ของจ�ำนวนประชากร การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ตลอดจนความรุนแรงจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ส่งผล
ให้เกิดช่องว่างและความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ถือเป็นอีกความท้าทาย
อย่างยิง่ ของทัว่ โลก

บริษทั จึงมุง่ ส่งเสริมการสร้างความเท่าเทียมในสังคม ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่สำ� หรับกลุ่มเปราะบางและผู้พกิ าร ตลอดจน
สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้อย่างเท่าเทียม ภายใต้โครงการ
ทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองความคาดหวังของกลุม่ เปราะบาง และ
ผูพ้ กิ ารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ โครงการ CP ALL x Art Story
by Autistic Thai สร้างโอกาสด้วยศิลปะ

คืนคนดี สู่สังคม
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นความส�ำคัญของการให้โอกาสแก่ผู้หลงผิด ให้กลับสู่สังคมอย่าง
มีคณ
ุ ค่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ตลอดจนการให้การศึกษาอบรม เพือ่ เป็นรากฐานในการใช้ชวี ติ ในสังคมต่อไป ดังนี้
โครงการ “คืนคนดี มีอาชีพสูสังคม”
โดยบร�ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการบมเพาะ คนดี มีทักษะ สูสังคม
โดยว�ทยาลัยเทคโนโลยีปญ
 ญาภิวฒ
ั น (PAT)
ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
• เยาวชนเขารวมฝกอบรมทักษะ
ว�ชาชีพการทํากาแฟ สะสม

430

ราย

HEART

• เยาวชนไดรบั ทุนการศึกษาตอทีศ่ นู ย
การเร�ยนปญญาภิวฒ
ั น สะสม

51

ราย เปนมูลคา

2.7

ลานบาท

• มอบอุปกรณ คอมพ�วเตอร
สะสม

125

เคร�อ่ ง

28,080 - 52,416

บาทตอรายตอป

• อัตรากําลังแรงงานขององคกร
สถานประกอบการจากการฝกอาชีพ
ของนักเร�ยนนักศึกษา

6

HEALTH

• สรางรายไดระหวางเร�ยนของเด็กและเยาวชน

เดือนตอรายตอป

HOME

โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ
บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จึงได้ด�ำเนินโครงการด้านการให้โอกาสแก่
กลุม่ ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพให้มโี อกาสในการท�ำงาน และสร้างรายได้มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยพัฒนารูปแบบการท�ำงานทีเ่ หมาะสม
ตลอดจนจัดให้มกี ารพัฒนาทักษะและศักยภาพของผูท้ พุ พลภาพ โดยในปี 2563 บริษทั ได้ขยายการจ้างงานและพัฒนาทักษะ
การท�ำงานให้แก่ผทู้ พุ พลภาพ นอกจากนี้ ยังจัดให้มโี ครงการสนับสนุนโอกาสและรายได้ของผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพในสังคม
อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการ CP ALL x Art Story by Autistic Thai
สร้างโอกาสด้วยศิลปะ
เพือ่ ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เยาวชน และบุคคล
ออทิสติก บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ประสานความร่วมมือ
กับมูลนิธอิ อทิสติกไทย ในการพัฒนาและจัดจ�ำหน่ายสินค้าคอลเลคชัน่
พิเศษ อาทิ หน้ากากผ้าพร้อมกระเป๋า ผ่านทางหน้าร้าน Boutique for All
และ www.shopat24.com โดยรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยจากการพัฒนา
สินค้าจะมอบให้แก่มลู นิธฯิ ในการด�ำเนินกิจการต่อไป
ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ยอดขายหนากากผากวา

2,000
184,184
ชุด

ไดรับการสงเสร�มอาชีพ

รายไดหลังจากหักคาใชจายมอบใหแกมูลนิธิ
ออทิสติกไทยประมาณ

บาท

โครงการ ซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส
Giving Ambassadors : from “Care” to “Share”
บริษทั ได้ประสานความร่วมมือไปยังศิลปินนักออกแบบแครักเตอร์
(Character) ทีม่ ชี อื่ เสียง และองค์กรผูพ้ กิ ารทีม่ คี วามสนใจ ร่วมกัน
ต่อยอดออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้า เพื่อวางจ�ำหน่ายผ่านทางช่องทาง 24
Shopping และมอบรายได้ทง้ั หมดหลังหักค่าธรรมเนียมคลังสินค้า
(Fulfillment Fee) แก่สมาคมองค์กรผู้พิการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
สมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ชมรมบูรณาการคนพิการ
อย่างยั่งยืน ต�ำบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก สมาคมคนพิการ
จังหวัดอ่างทอง และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
ผ้าแคนวาส สายคล้องกระเป๋า และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีผพู้ กิ ารทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมอาชีพ จ�ำนวน 95 ราย
โครงการ ซีพี ออลล์ เปิดพืน้ ทีส่ ร้างโอกาส : Giving Space
บริษทั ได้จดั สรรพืน้ ทีห่ น้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้กลุม่ คนพิการเพือ่ เป็น
พืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกลุม่ ผูพ้ กิ ารโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
โดยในปี 2563 น�ำร่องด�ำเนินการไปแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง
ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุดรธานีรว่ มกับ
สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี มีผพู้ กิ ารทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
อาชีพ จ�ำนวน 55 ราย

จํานวน

20

ราย

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ผูพ�การที่ ไดรับการสงเสร�มอาชีพ

95

ราย

ยอดจําหนายผลิตภัณฑ

1,276

ชิ�น

สรางรายไดใหผูพ�การ

332,482

บาท
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
บริษัทยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินการเสริมสร้างโอกาสให้กับสังคม ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบาง โดยให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับตัวภายใต้
วิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อันยากล�ำบากนี้ ไปได้อย่างปลอดภัย

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ยอดผูติดตามใน Facebook แม็คโคร
โฮเรกา อคาเดมี กวา

90,000

ราย

ยอดการมีสวนรวมกับกิจกรรมบน
Facebook แม็คโครโฮเรกา อคาเดมี กวา

1,475,000

ครั้ง

HEALTH

โครงการปั้นเถ้าแก่ร้านอาหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการปัน้ เถ้าแก่รา้ นอาหาร สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปรับ ปรุง เปลีย่ น
แม็คโครคู่คิด พลิกวิกฤตธุรกิจอาหาร สู่บริบทแห่งความยั่งยืน
ด�ำเนินการขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ
ท�ำให้มผี ไู้ ด้รบั ผลกระทบจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็นผูว้ า่ งงาน รวมไปถึง
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการปรับตัวรับกับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) เพือ่ สร้างเครือข่ายการเรียนรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจอาหาร
แบบครบวงจร ผ่านแม็คโครโฮเรก้า อคาเดมี ทั้งช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบ
การร้านอาหาร และบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์
วิกฤตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปิดพื้นที่ฟรีให้กับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ของแม็คโครสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังร่วม
สนับสนุนวัตถุดิบ ได้แก่ โครงการข้าวกล่องเชฟฮัก เพื่อส่งต่อข้าว
กล่องให้แก่ 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

HEART

กิจกรรมด้านการส่งเสริมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ยอดรับชมคอรสออนไลนกวา

510,000
370
ครั้ง

ซึ่งเพ�่มข�้นถึงรอยละ

จากป 2562

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

2,000
40,000

รานคา ใน 64 สาขาแม็คโคร

HOME

ขาวกลอง
กลอง
สงตอใน 50 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก

คัดสรรอาหารปลอดภัย
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค
สุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ เี ริม่ ต้นทีอ่ าหาร ซีพี ออลล์ ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็น “ร้านอิม่ สะดวก”
ส�ำหรับทุกชุมชน เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์อาหารรสชาติอร่อย
ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เพื่อเป็นหัวใจพื้นฐานในการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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คัดสรรอาหารปลอดภัย
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
สงเสร�มการเขาถึงอาหาร
ที่ปลอดภัย และนํ้าดื่มที่สะอาด

149,754

ราย

สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ
ทางการแพทยใหกบั โรงพยาบาล
สถานศึกษา โรงเร�ยน
กลุมเปราะบาง รวมถึงวัด
และหนวยงานราชการตาง ๆ

799

แหง

สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ
การแพทย

239

ลานบาท

เปาหมายป 2563
มีผลิตภัณฑและบร�การใหมที่มุงเนนสรางสุขโภชนาการ
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดีตอคนในสังคมเพ��มข�้นเปน

รอยละ

10

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และสงเสร�มเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
2.1 ยุตคิ วามหิวโหยและสรางหลักประกัน
ใหทกุ คนโดยเฉพาะทีย่ ากจนและอยูใ น
ภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก ไดเขาถึง
อาหารทีป่ ลอดภัย มีโภชนาการ

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
รายการ (SKUs) ผลิตภัณฑใหมที่มุงเนนสรางสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี
(รอยละ)

17.6

2561
2562
2563

19.4
19.6
เปาหมาย
รอยละ 10 ณ ป 2563

SDG3 สรางหลักประกันวาคนมีชวี ต� ทีม่ สี ขุ ภาพดี
และสงเสร�มสวัสดิภาพสําหรับทุกคน
ในทุกวัย
3.8 การเขาถึงการบร�การสาธารณสุขจําเปน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเขาถึงยาและวัคซีนจําเปน
ทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิผล มีคณ
ุ ภาพ
และมีราคาทีส่ ามารถซือ้ หาได
SDG12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสีย
ทุกชนิดในว�ธที เี่ ปนมิตรตอสิง� แวดลอม
ตลอดทัง้ วงจรชีวต� ของสิง� เหลานัน้
เพ�อ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ ะมี
ตอสุขภาพของมนุษยและสิง� แวดลอม
ใหมากทีส่ ดุ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงและโอกาส

ความคืบหนาป 2563
โครงการเราอยูเคียงขางกัน
(โคชจิตอาสา) ชวยเหลือดูแล
ดานจิตใจ ลดความเคร�ยด และโอกาส
การเกิดโรคซึมเศราจากสภาวะว�กฤต
โคว�ด-19
เมนูคุมแคล
(เมนูอาหารเพ�่อสุขภาพในแตละมื้อ)

HEART
HEALTH

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและวัคซีน
ในการป้องกันและรักษาโรคยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนา รวมถึง
พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทีข่ าดสมดุล ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จงึ หันมา
ให้ความสนใจกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
โดยการบริโภคอาหารทีด่ ี ถูกสุขลักษณะ และมีคณุ ค่าทางอาหาร
เพียงพอ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคระบาดหรือสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาในปัจจุบนั
นอกจากนี้ การมีความรู้ด้านสุขภาพยังเป็นหัวใจของปัจจัย
ในการก�ำหนดสุขภาพ ดังนัน้ การขาดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
จึงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมก็มคี วามจ�ำเป็นในการพัฒนาปรับสูตรอาหารใหม่
ทีย่ งั ท�ำให้รสชาติของผลิตภัณฑ์คงความอร่อยได้เหมือนเดิม
ถึงแม้วา่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ให้เกิดความท้าทายขึน้ ทัว่ โลก แต่ยงั น�ำมาซึง่ โอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านสุขภาพทีย่ งั่ ยืนมากขึน้

แนวทางการด�ำเนินงาน
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มอาหารพร้อม
รับประทาน เครื่องดื่ม อาหารว่าง และเบเกอรี่ นอกจากนี้
บริษทั ได้มกี ารจัดอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุม
อาหารให้ปลอดภัย และการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร”
ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐาน
การบริ ก ารที่ ใ ห้ เกิ ด ความปลอดภั ย แก่ ผู้ บ ริ โ ภค การจั ด
สภาพแวดล้ อ มส� ำ หรั บ กระบวนการเตรี ย ม การจั ด เก็ บ
ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทถี่ กู สุขลักษณะ การมีความรู้
ความเข้าใจในระบบการจัดการ และควบคุมอาหารให้ปลอดภัย
ต่อการบริโภคส�ำหรับพนักงานระดับผูจ้ ดั การร้าน เพือ่ ป้องกัน
ปัจจัยเสีย่ งในการส่งมอบสินค้าอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัยให้กบั ลูกค้า
ตลอดจนให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันปัญหา
ด้านความปลอดภัยอาหาร เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น “ร้านอิม่ สะดวก”
อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาหารขององค์กร
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บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”)
มุ่งด�ำเนินงานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับผู้บริโภค
ภายใต้ น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นสุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค บริษัทได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัท
ซี พี ฟู ้ ด แล็ บ จ� ำ กั ด ส� ำ นั ก พั ฒ นาและประกั น คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ตามทีก่ ล่าวถึง
ในบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพิม่ มูลค่าทางธุรกิจ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านสุขภาพของผูบ้ ริโภค ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงก�ำหนด
กลยุทธ์สร้างการรับรูข้ องลูกค้า อาทิ ปรับภาพลักษณ์ของร้าน
การจัดเรียงสินค้า พัฒนาทักษะของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ให้มีความรู้ด้านการจัดการผัก ผลไม้สด เป็นต้น พร้อมทั้ง
ก�ำหนดแผนด�ำเนินการสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะที่ดี
ให้กับลูกค้า ปี 2562-2566 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณค่า
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน รวมถึงการให้บริการของบริษทั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้เข้าใช้บริการ และเพื่อไม่ให้การ
ด�ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส�ำคัญ ดังนี้

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

01
ให้ความรู้ และสื่อสาร
กับพนักงาน

เกี่ ย วกั บ มาตรการการป้ อ งกั น การ
แพร่ระบาด ก�ำหนดให้มกี ารวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของพนักงาน ตลอดจนก�ำหนด
ให้พนักงานท�ำความสะอาดมือทุกครั้ง
ก่อนสัมผัสสินค้า

02
03
04
ท�ำความสะอาดพืน้ ทีส่ มั ผัส ก�ำหนดพื้นที่การให้บริการ ก�ำหนดให้ลูกค้าทุกท่าน
ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ได้รบ
อย่างสม�่ำเสมอ
ั การตรวจวัดอุณหภูมิ
ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ เครื่องกด All
Member อุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า ตู้แช่
ที่นั่งลูกค้า ตะกร้า รถเข็น บานประตู
รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของร้าน ด้วยน�้ำยา
ท�ำความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
พร้อมทั้งจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ
ให้กบั ลูกค้าก่อนและหลังเข้าใช้บริการด้วย

(Social Distancing ) และขอความร่วมมือ
ลู ก ค้ า ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง กล่ า ว
อย่างเคร่งครัด

ร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ และมีการลง
ทะเบียนก่อนและหลังเข้าใช้บริการผ่าน
“ไทยชนะ” หรื อ กรอกข้ อ มู ล ในแบบ
ลงทะเบียนทุกครั้ง

05
ก�ำหนดให้ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

ทั้งนี้ การด�ำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ นั้น เป็นไปเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่สะอาด ปลอดภัย
โครงการกลุ่มโค้ชจิตอาสา เราอยู่เคียงข้างกัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยรู้สึก
ไม่สบายใจและเป็นกังวล เป็นสถานการณ์ที่ยากล�ำบาก บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ
ช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจ ลดความเครียด และโอกาสการเกิดโรคซึมเศร้าจากสภาวะวิกฤต
ดั ง กล่ า ว โดยด� ำ เนิ น การในรู ป แบบของการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ผ่ า นการพู ดคุ ย
ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ ภายใต้เงือ่ นไขการรักษาความลับ โดยเริม่ จากพนักงาน
และขยายผลไปยังบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 936 ราย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปผลการดําเนินงานดานการสงเสร�มสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

จํานวนผลิตภัณฑทั้งหมด (Total Product)
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
(รายการ : SKUs)

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

จำนวนผลิตภัณฑ ใหม (New Product)
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
(รายการ : SKUs)

2561

2561

323

2561

2562

319

2562

512

2563

745

2563

สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี ตอยอดขายทั้งหมด (รอยละ)

2563

448

15,501 ลานบาท

จํานวนผู ไดรับการสนับสนุน

149,754 ราย
1.43 ลานบาท

8

รอยละ

1.48

รอยละ

2.48

รอยละ

0.28

(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร
และเคร�่องดื่มทั้งหมด)

95

รายการ
ปรับเพ�่มคุณคาทางโภชนาการ
ยอดขาย
ลานบาท

4,773

5

รายการ
ปรับปรุงสูตรจากสูตรเดิม
ยอดขาย
ลานบาท

531

(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร
และเคร�่องดื่มทั้งหมด)

(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร
และเคร�่องดื่มทั้งหมด)

(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร
และเคร�่องดื่มทั้งหมด)

หมายเหตุ: • ผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑพัฒนารวม (Private Brand)
และผลิตภัณฑซื้อมาขายไป (National Brand) กลุมอาหารและเคร�่องดื่ม
• ทางเลือกสุขภาพ - เปนเกณฑทางเลือกเพ�่อสุขภาพ โดยมหาว�ทยาลัยมหิดล
วาดวยเร�่องการควบคุมสารอาหารในเกณฑที่เหมาะสม 8 หมวด ไดแก โซเดียม
พลังงาน นํ้าตาล ไขมัน เกลือแร ไฟเบอร เหล็ก เพ�่อใหการรับประทานอาหารตอมื้อเหมาะสม

HOME

มูลคาการสนับสนุน

รอยละ

83

รายการ
ปรับลดไขมัน ไขมันทรานส
โซเดียม และนํ้าตาล
ยอดขาย
ลานบาท

2,843

สงเสร�มการเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย
และนํ้าดื่มที่สะอาด

280

HEALTH

ยอดขายผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ
ยอดขายผลิตภัณฑทั้งหมด

193

ผลิตภัณฑท่ีมุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี แยกตามประเภท
รายการ
ทางเลือกสุขภาพ*
ยอดขาย

12
88

465

128

HEART

2562

451

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

มุ่งมั่นพัฒนา สรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

01
สินคาอาหารที่ผานการรับรอง
หร�อผานหลักเกณฑของ
“ทางเลือกสุขภาพ” หร�อ
Thai Healthier Logo ที่ใหการรับรอง
โดยสถาบันโภชนาการ
มหาว�ทยาลัยมหิดล

02

03

04

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

ผักและผลไมสด หร�ออาหารทีค่ งสภาพ
สารอาหารทีเ่ ปนประโยชนทางธรรมชาติ
หร�อผานการแปรรูปนอยหร�ออาหารที่
รับประทานแลวไดโภชนาการครบถวน
และพลังงานที่เหมาะสมใน 1 มื้อ

อาหารทางการแพทย Functional
Food หร�อ Food Supplement
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544 และ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจ�ำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ชื่อสินค้า
ถั่วลายเสือต้ม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ถั่วลิสง พันธุ์ถั่วลายเสือ โดยเพาะปลูกจากเกษตรกร แหล่งเพาะปลูกจากทางภาคเหนือ ลักษณะของถั่วมีลายคล้ายลายเสือโคร่งสวย
และมีการคัดสรรฝักถั่วที่รูปร่างสมบูรณ์ เต็มเมล็ด ถั่วมีรสชาติโดดเด่นที่ความหวาน เนื้อมัน กรอบนุ่ม เคี้ยวเพลิน

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
•
•
•
•

มีวติ ามินบี ช่วยบ�ำรุงระบบประสาท สมอง และบ�ำรุงสายตา
มีโปรตีนสูง และมีกรดอะมิโนทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกาย
มีใยอาหาร ช่วยให้อมิ่ ท้องได้นาน ช่วยในเรือ่ งระบบขับถ่าย
มีแมกนีเซียมสูง ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศ และช่วยการท�ำงานของเอนไซม์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

วันที่วางจ�ำหน่าย
16 ตุลาคม 2563

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
ทั่วประเทศ

ชาด�ำน�้ำผึ้ง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ตัวชาด�ำผสมผสานระหว่างใบชา 2 ชนิด คืออู่หลงและอัสสัม ท�ำให้ ได้รสชาติฝาด เข้มข้นของตัวชา ไม่ขม และชุ่มคอ เพิ่มความหอมหวาน
จากน�้ำผึ้งแท้ ท�ำให้ดื่มได้ทุกวัน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หวานน้อย จึงเป็นอีกสินค้าที่ ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

• ชาอัสสัมและชาอูห่ ลงนัน้ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมลู อิสระ จึงช่วยในการล้างสารพิษในร่างกาย ช่วยลดความเสีย่ งของการเกิดโรคต่าง ๆ
และช่วยในการชะลอวัย
• ชาด�ำจะมีสารคาเฟอีนที่ท�ำให้รู้สึกสดชื่น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และช่วยกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อหัวใจ
• ใบชามีสารฟลูออไรด์ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก จึงช่วยป้องกันฟันผุ และช่วยลดอาการสึกหรอของฟันได้เป็นอย่างดี
• น�้ำผึ้งมีคุณสมบัติช่วยลดอาการท้องผูก เพราะมีแบคทีเรียชนิดดี ที่ชื่อว่า “โพรไบโอติกส์” และ “แลคโตบาซิลัส” ที่มีส่วนช่วยให้
ล�ำไส้แข็งแรง สามารถขับถ่ายได้เป็นปกติ
• น�้ำผึ้งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
• น�้ำผึ้งเหมาะกับผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ เนื่องจากมีฤทธิ์คล้ายกับสารต้านการอักเสบ ยิ่งถ้าเป็นน�้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ มักจะมีอนุมูลจาก
ละอองเกสรขนาดเล็กอยู่เยอะ ซึ่งอนุมูลเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ร่างกาย
หลั่งสารฮีสตามีน (Histamine) ที่ช่วยลดอาการปวด คัด แดง และน�้ำมูกไหล

วันที่วางจ�ำหน่าย
7 พฤษภาคม 2563

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
8,100 สาขา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจ�ำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ชื่อสินค้า
คิวมินซี ขมิ้นชันสกัด
150 มล.

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

• ช่วยก�ำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
• เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
• ช่วยลดอาการอักเสบ ปวด ตึงกระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนือ้ จากการออกก�ำลังกาย และอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อย

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

ขมิ้นชันสกัด 40 มก. : ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
วิตามินซี 200% (120 มก.) : ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง
วิตามิน B6 : สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ B12 : บ�ำรุงระบบประสาทภายในร่างกาย
แอลกลูต้าไธโอน : หน้าที่ส�ำคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระ

HEART

•
•
•
•

วันที่วางจ�ำหน่าย
20 สิงหาคม 2563

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

น�้ำตาลน้อยลง ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

HEALTH

เซเว่นอัพฟรี
440 มล.

ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

วันที่วางจ�ำหน่าย
6 สิงหาคม 2563

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผสมผสานความอร่อยระหว่างเส้นใหญ่ เหนียวนุ่ม เข้ากับซอส
เข้มข้นเต็มรสล็อบสเตอร์จากกุ้งแท้ ๆ

HOME

ย�ำย�ำสูตรเด็ดซองแบบแห้ง
รสสไปซี่ล็อบสเตอร์
75 กรัม

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

วันที่วางจ�ำหน่าย
9 มกราคม 2563

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ภาคผนวก
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โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”
โครงการ “กินดี อยูด่ ี มีสขุ ” ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินการ โดยมีวสิ ยั ทัศน์
เพื่อร่วมสร้างสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
โดยในปีทผี่ า่ นมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ไปในหลาย ๆ ด้าน และที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัด
ก็คอื ผูบ้ ริโภคหันมาใส่ใจเรือ่ งสุขภาพ และความเป็นอยูม่ ากขึน้
ตระหนักทั้งการเลือกบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกาย
จึงท�ำให้เกิดความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งการ
บริโภคเพื่อเสริมสร้าง ซ่อมแซม และสร้างภูมคิ มุ้ กันร่างกาย
ตลอดจนมีแนวโน้มการประกอบอาหารด้วยตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้น
จึงได้มกี ารขยายผลโครงการ โดยมีแนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจ
และร้านต้นแบบที่สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ (อาคารพลาซ่า)
และขยายโครงการไปยังท�ำเลศักยภาพอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังด�ำเนินการสรรหาและเพิ่มความหลากหลายส�ำหรับสินค้า
เพือ่ สุขภาพ ทัง้ กลุม่ อาหารพร้อมทาน อาหารและวัตถุดบิ พร้อมปรุง
ผั ก ผลไม้ ส ด เครื่ อ งดื่ ม เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ ย ว
เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
และสร้างให้เกิดการรับรู้ อาทิ การสร้างมุมสินค้าเพื่อสุขภาพ
ให้ชัดเจน แนะน�ำคุณประโยชน์ของสินค้าเพื่อสุขภาพผ่านสื่อ

ภายในร้านและสือ่ ดิจทิ ลั ต่าง ๆ พร้อม ๆ กับการสร้างทักษะให้
กับพนักงาน และพัฒนากระบวนการท�ำงานของพนักงานอย่าง
เป็นระบบ
ในปี 2563 บริษัทได้ขยายผลโครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 880 สาขา ไปยังท�ำเลศักยภาพต่าง ๆ อาทิ
ที่พักอาศัย ส�ำนักงาน และโรงพยาบาล เป็นต้น โดยร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมียอดขายสินค้า
กลุม่ อาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพรวมทัง้ สิน้ 3,074 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.34 ของยอดขายร้านที่เข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีแผนขยายสาขาที่เข้าร่วม
โครงการเพิม่ ขึน้ อีก จ�ำนวน 2,000 สาขา โดยจะขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุมในกลุม่ สินค้าเพือ่ สุขภาวะทีด่ ขี องร้านยา เอ็กซ์ตา้ พลัส
ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงให้บริการรับค�ำปรึกษาด้านสุขภาพกับ
เภสัชกรผ่านแอปพลิเคชัน All PharmaSee และบริการส่งมอบ
ยาสามัญประจ�ำบ้านให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสั่งผ่าน
แอปพลิเคชัน 7Delivery เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้า
และบริการ ด้านสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะทีด่ ใี ห้ครอบคลุม
กลุม่ ลูกค้าและชุมชนมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
มูลคายอดขายของผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขภาพ

3,074 ลานบาท

สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑที่มุงเนน
สุขภาพเทียบยอดขายรวมของรานเซเวนอีเลฟเวน

รอยละ 23.34
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โครงการ Eat Well
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคกินดี เพื่อสุขภาพที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
บริษัทได้จัดท�ำหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของบริษัท โดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านอาหาร อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดท�ำตราสัญลักษณ์ Eat Well ส�ำหรับผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) กลุม่ อาหาร
และเครือ่ งดืม่ ทีผ่ า่ นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Eat Well ของบริษทั โดยในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นมาตรฐานดังกล่าว
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภค จ�ำนวน 12 รายการ (SKUs)

ชื่อสินค้า

ข้าวอบธัญพืช

HEART

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้โครงการ Eat Well ในปี 2563
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

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

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

วันที่วางจ�ำหน่าย
6 กุมภาพันธ์ 2563

HEALTH

• ใยอาหารสู ง เพิ่ ม กากใยจึ ง ดี ต ่ อ ระบบขั บ ถ่ า ย และเป็ น แหล่ ง คาร์ โ บไฮเดรตชนิ ด ดี ที่ เ ปลี่ ย นเป็ น น�้ ำ ตาลช้ า กว่ า
ข้าวขาวหุงสุกทั่วไป
• วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยในการท�ำงานตามปกติของระบบประสาท
• วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการท�ำงานตามปกติของระบบประสาท

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขนมปังผสมมันม่วง
และธัญพืช

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ขนมปังสุขภาพที่มีส่วนผสมของธัญพืชและมันม่วง มีรสชาติมันม่วงที่หอมหวาน น่ารับประทาน นุ่มอร่อย
พลังงาน 160 กิโลแคลอรี ไม่มคี อเลสเตอรอล โซเดียมต�ำ่ เป็นแหล่งของโปรตีน ไขมันอิม่ ตัวต�ำ่ ติดตราสัญลักษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

แหล่งของโปรตีนจากพืช (ธัญพืช) เป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยองค์รวม

วันที่วางจ�ำหน่าย
จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย

130 สาขา เป้าหมายปี 2564 ประมาณ 1,300 สาขา

ซูชิโรลสลัดอกไก่

HOME

16 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เป็นเมนูผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกคือ สลัดกับซูชิ ท�ำจากเนือ้ ส่วนอกไก่ทมี่ โี ปรตีนสูง ราดด้วยน�ำ้ สลัดรสชาติ
เข้มข้นกลมกล่อมทานคู่กับแตงกวาและแครอท โดยส่วนประกอบทั้งหมดบรรจุภายในข้าวญี่ปุ่นและห่อด้วยสาหร่ายญี่ปุ่น
พลังงาน 180 กิโลแคลอรี ไขมันอิ่มตัวต�่ำ เป็นแหล่งของโปรตีน ติดตราสัญลักษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

วันที่วางจ�ำหน่าย
23 กรกฎาคม 2563

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ภาคผนวก

เป็นแหล่งของโปรตีน ซึ่งมีหน้าที่สร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันช่วยควบคุมการท�ำงานของ
อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ท�ำงานได้เป็นปกติ
ไขมันไม่ดตี ำ�่ (LDL) ซึง่ ไขมันอิม่ ตัวเป็นไขมันทีอ่ นั ตรายต่อสุขภาพ ท�ำให้ระดับคอเลสเตอรอลเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะไปเกาะตามผนัง
หลอดเลือดแดงจนท�ำให้เกิดการอุดตันได้
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นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการได้รับโภชนาการ
และสารอาหารทีเ่ หมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละอาชีพ รวมถึงผูท้ ตี่ อ้ งการโภชนาการเฉพาะเจาะจง ผูป้ ว่ ยด้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันโภชนาการมหิดล ในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับช่วงวัย อาทิ อาหารส�ำหรับเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 18 เดือน จนถึงผู้สูงอายุ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้โครงการความร่วมมือของบริษัท และสถาบันโภชนาการมหิดล

ชื่อสินค้า
จัมโบ้บิ๊กเปา
มังสวิรัติ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

• เสริมวิตามินบีรวม (บี 6 บี 12) สูง กรดแพนโทธินิคสูง วิตามินอีสูง  
• ปริมาณวิตามินที่เติมเข้าไป เพียงพอส�ำหรับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวัน
• เหมาะกับสินค้าจัมโบ้บิ๊กเปาจัมโบ้มังสวิรัติ ที่รับประทานในตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือท�ำงาน

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
•
•
•
•

วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยในการท�ำงานตามปกติของระบบประสาท
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการท�ำงานตามปกติของระบบประสาท
วิตามินอี  มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
กรดแพนโทธินิค มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ

วันที่วางจ�ำหน่าย
5 มีนาคม 2563

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้าวต้มหมู
ส�ำหรับผู้สูงวัย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ลดความเค็ม เคี้ยวแหลกง่าย ดูดซึมได้ดี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

มีคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้สูงอายุต้องการ

วันที่วางจ�ำหน่าย
10 มกราคม 2562

จ�ำนวนสาขาที่วางจ�ำหน่าย
50 สาขา ตามโรงพยาบาล

สร้างการรับรู้ สนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บริษัท มี น โยบายในการสนับสนุน การบริโภคผลิตภัณฑ์ ที่ มุ่ ง เน้ น สุ ขภาพและสุ ข ภาวะที่ ดี โดยร่ วมกั บ มื อกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญทัง้ ภายนอกและภายใน เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สทน.) และ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา รวมถึงรับวิเคราะห์ทดสอบทางด้านอาหาร ตั้งอยู่ในโครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Inno-polis) เป็นต้น ในการด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาโภชนาการอาหารในผลิตภัณฑ์ ให้มีปริมาณสารอาหาร
ที่เหมาะสม และลดปริมาณสารอาหารบางชนิดที่ส่งผลในทางลบต่อร่างกาย อาทิ โซเดียม น�้ำตาล ไขมัน และไขมันทรานส์ (ดูเพิ่มเติม
ในบทบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ) นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเก็บรักษาอาหารในสภาวะที่เหมาะสม
เพือ่ รักษาคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนจัดให้มีการแสดงฉลากโภชนาการที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อประกอบการ
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ตัดสินใจของผู้บริโภคอีกด้วย ทัง้ นี้ การแสดงฉลากโภชนาการ แสดงข้อมูลปริมาณแคลอรีและข้อกล่าวอ้างเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าจัดท�ำฉลากโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม
แบบจีดเี อ (Guideline Daily Amounts : GDA) ทัง้ ภาคบังคับตามกฎหมาย และภาคสมัครใจทีน่ อกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกบริโภคให้แก่ลูกค้า โดยได้ด�ำเนินการครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า จ�ำนวนร้อยละ 31.28

HEART

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากโภชนาการ
และผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ

HEALTH

นอกจากนี้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภค บริษทั ได้ดำ� เนินการพัฒนา Health Icon
บน 7Eleven Application รวมถึงการจัดท�ำแคมเปญทีห่ ลากหลาย อาทิ เมนูคมุ แคล การแนะน�ำเมนูอาหารทีม่ ปี ริมาณแคลอรี
ทีเ่ หมาะสมในแต่ละมือ้ อาหาร เมนูมอื้ หลัก ผักสด สลัด ผลไม้ เครือ่ งดืม่ ขนมสุขภาพ รวมถึงการแนะน�ำสินค้าทีไ่ ด้รบั สัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

เมนูคุมแคล (เมนูอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละมื้อ)

HOME
ภาคผนวก
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ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
แนวทางการจัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทมีนโยบายให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มุ่งสู่ “ร้านอิ่มสะดวก” • หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ (QSSI)
ทีส่ ามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุง่ เน้นความส�ำคัญ –		ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการจัดการด้านบริการและคุณภาพสินค้า
ของความสะอาด การรักษาสุขลักษณะ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ
ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยก�ำหนดให้มีการตรวจสอบเป็น
ทีถ่ กู ต้องของพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในเรือ่ งความปลอดภัยของ
ประจ�ำทุกเดือน
อาหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า • หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้า (QA) ภายใต้สำ� นัก
จะมีความปลอดภัยและเชือ่ ถือได้ ไม่เพียงเท่านัน้ บริษทั ยังก�ำหนด พัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PDQA)
ให้มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าและ –		ทำ� หน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพสินค้า การบริการ
มาตรฐานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนี้
จัดการคุณภาพร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยการสุ่มเข้าตรวจสอบ
มาตรฐาน พิจารณาจากปัจจัยการร้องเรียน การสุ่มตรวจ
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการเรียกคืนสินค้า
เพ�่อใหมั่นใจไดวาผูบร�โภคจะไดรับสินคาและบร�การที่มีคุณภาพ หนวยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ (QA) รวมกับ Contact Center
จ�งไดมีการดูแลและตรวจสอบขอรองเร�ยนอยางรอบดาน โดยแจงตอรานเซเวนอีเลฟเวน และกําหนดใหมีการรายงานกลับมายังหนวยงาน
ตลอดจนจัดใหมีการตรวจสอบจากหนวยงานอื่น ๆ ตามชนิดของผลิตภัณฑ และตรวจสอบไปยังคูคาที่เกี่ยวของดวย

แผนผังกระบวนการเร�ยกคืนสินคา

ลูกคา

รานเซเวนอีเลฟเวน

สํานักบร�หารการสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

หนวยงานติดตาม
รานเซเวนอีเลฟเวน

หนวยงานรับขอรองเร�ยน

คูคา

Social Network

(QSSI, QA, สํานักปฏิบัติการ)

จัดการขอมูลรองเร�ยน
เฉพาะจํานวนปญหา
ที่เกิดข�้น

ใบแจงปญหา คุณภาพสินคา

ไม

4 ชั่วโมง

สํานักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ

(ขอความ + ขอความ หนาจอคอมพ�วเตอรที่ราน)
วันที่เร�ยกเก็บ + 1 วัน

รานเซเวนอีเลฟเวน

ใช Line Survey ตอบ

จัดทําบันทึก / ขอความ /
แบบสอบถาม

สํานักงานพัฒนาธุรกิจ

ทํา Auto CN / เก็บคืน ระบุจํานวนชิ�นที่มีปญหา

สํานักจัดซื้อ
สํานัก
บร�หารผลิตภัณฑ
ศูนยกระจาย
สินคา

ทําการควบคุมสินคา
และแจงยอด
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ขอรองเร�ยนทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบร�การที่ ไม ไดมาตรฐานในป 2563

9,160 รายการ

ผลิตภัณฑที่มีการเร�ยกคืนหลังตรวจสอบขอเท็จจร�งแลว

การเร�ยกคืนสินคาที่ ไม ไดมาตรฐาน
กอนมีการรองเร�ยน

116 รายการ

23 รายการ

HEART

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย SAVEQC
บริษัทด�ำเนินการภายใต้หลักการ Service, Assortment, Value, Environment, Quality, Cleanliness หรือ SAVEQC
เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ โดยมีการสื่อสารหลักการดังกล่าวไปยังหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
แนวทางการสรางความพ�งพอใจดวย SAVEQC
Service

Assortment

Value

Environment
HEALTH

การบร�การของพนักงาน
(Signature Service)
มีประสิทธิภาพ อัธยาศัยดี สุภาพ
มีความกระตือร�อรนในการ
ใหบร�การลูกคา

มีความหลากหลาย
ตรงความตองการ
และมีปร�มาณเพ�ยงพอ
เต็มชั้นวาง

Quality

คุณภาพ

ราคาสินคามีความเหมาะสม
ในแงของความคุมคา

Cleanliness

สภาพของราน

มีการจัดพ�้นที่ในราน
และหนารานที่ดี

ความสะอาด

ครอบคลุมพ�้นที่ภายในราน
และอุปกรณตาง ๆ

ภาคผนวก

มีมาตรฐาน มีความสดใหม
ใสใจรสชาติ
อาหารและเคร�่องดื่ม

สื่อโปรโมชั่น

HOME

ทําเลทีต่ งั้ สะดวก และมีบร�การเสร�มอืน่ ๆ
เชน การชําระคาสาธารณูปโภค
24 ชั่วโมง

สินคา
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แนวทางการบริหารจัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบและจัดจ�ำหน่ายสินค้าส่ง
มีแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ น้นความปลอดภัย คุณภาพ และคุณค่าของอาหาร โดยด�ำเนินการ
ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูท้ เี่ กีย่ วข้องตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ในการคัดสรรและพัฒนาอาหาร
กลุ่มซูเปอร์ฟู้ด (Super Food)* สินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมที่มีสัญลักษณ์ Quality Pro
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล อาทิ GMP, CODEX, HACCP,
FSSC ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้
ความเชีย่ วชาญในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ ครอบคลุมถึงการทวนสอบ
(Verification) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความเหมาะสมของอุณหภูมิ การแบ่งบรรจุ และระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

Super
Food

คือ อาหารที่
อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่าง ๆ
ประกอบด้วยสารโภชนาการ เช่น
โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และ
สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

การดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ตลอดหวงโซอุปทานของสยามแม็คโคร
01

แปลงเพาะปลูก

02

ศูนยกระจายสินคา

แนวทางการบริหารจัดการ บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบ และผู้ผลิตสินค้า
ภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ได้กำ� หนดแนวทางการคัดสรรวัตถุดบิ ควบคุม
การผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการรับรองความ

03

ศูนยจําหนายสินคา

04

ขั้นตอนการจัดสงสินคา
ที่มีคุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัย
ครอบคลุมชองทางดิจิทัล

ปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อาทิ BRC, HACCP และ GMP
อันเป็นระบบทีถ่ กู น�ำมาใช้สำ� หรับประเมินและควบคุมกระบวนการผลิต
และคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

การบริหารจัดการสินค้า GMOs
เนือ่ งจากบริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้สรรหา คัดเลือก และพัฒนาสินค้า
ทีส่ ร้างเสริมคุณค่าทีด่ ใี ห้กบั ผูบ้ ริโภคผ่านการควบคุมการผลิตจาก
แหล่งก�ำเนิดจนถึงมือผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานที่มีความเชื่อมั่น
ในระดับสากล บริษัทใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มา
ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ มั่ น ใจได้ ถึ ง ความปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค
และได้รบั การรับรองตรวจสอบจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม
เพื่อตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าดัดแปลง
พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) บริษทั ได้

ก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจนสอดคล้องกับข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมาย และ
ข้อระเบียบบังคับเรือ่ ง GMOs ของประเทศทีบ่ ริษทั มีการด�ำเนินธุรกิจ
หรือลงทุนอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงคูค่ า้
ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการตอบแบบสอบถาม และมีหลักฐานรับรองในบางกรณี
เช่น สินค้าปลอดวัตถุดิบ GMOs ตามกลุ่มเสี่ยงที่กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการแสดงข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
ทีม่ สี ว่ นประกอบของวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ GMOs ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ จะสามารถส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
และสามารถตรวจสอบได้ให้กับผู้บริโภค

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการเภสัชอาสา เอ็กซ์ต้า ชวนบริจาคยาเหลือใช้ ปี 4
ร้ า นยา เอ็ ก ซ์ ต ้ า พลั ส รั บ บริ จ าคยาเหลื อ ใช้ จ ากลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า บริ จ าคยา คั ด แยกยาเหลื อ ใช้ คุ ณ ภาพดี โ ดยเภสั ช กร
เพื่อน�ำส่งยาทีใ่ ช้ได้ให้กบั โรงพยาบาลอุม้ ผาง ส่วนยาทีห่ มดอายุหรือไม่ได้คณ
ุ ภาพจะถูกรวบรวมและน�ำส่งก�ำจัดอย่างถูกต้อง
โครงการดังกล่าวจะถูกน�ำส่งให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยา
อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดการทิ้งยาเหลือใช้ และส่งเสริมการก�ำจัดยาอย่างถูกวิธี โดยในปีที่ผ่านมาจ�ำนวนยาดีที่
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส รับบริจาคและมอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก มีมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

บทนํ า

ร่วมส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน สังคม

HEART
HOME

นอกจากนี้ บริษทั ด�ำเนินโครงการรวมพลังคนไทย เลิกใช้ถงุ พลาสติก ร่วมส่งเสริมสุขภาพให้กบั ชุมชนและถิน่ ทุรกันดาร สมทบทุน
ให้ 77 โรงพยาบาล 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ โครงการคนไทยไม่ทงิ้ กัน  เพือ่ จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 235,905,338 บาท
โครงการปฏิเสธถุง...ได้บุญ ส่งต่อให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลนครปฐม  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และ 132 รพ.
รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียน กลุ่มเปราะบาง และหน่วยงานอื่น 408 แห่ง
เป็นเงิน 3,214,393 บาท รวม 799 แห่ง มูลค่ารวม 239.11 ล้านบาท

HEALTH

โครงการชุมชนสุขภาพดี
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดท�ำโครงการชุมชนสุขภาพดี ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลต่าง ๆ จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น
อาทิ ตรวจวัดความดัน วัดระดับน�้ำตาลในเลือด ค่าดัชนีมวลกาย
ให้ความรู้ด้านการออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี ให้ค�ำปรึกษาการใช้ยา
โดยเภสัชกร และรับบริจาคยาเหลือใช้คณ
ุ ภาพดี เพือ่ น�ำไปบริจาคให้กบั
ผูป้ ว่ ยทีข่ าดแคลนมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2563 บริษทั ได้ขยายผล
การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังร้านขายยาในชุมชน มีผู้เข้าร่วม
จ�ำนวน 1,164 ราย เพือ่ สนับสนุนให้ทกุ คนในชุมชนมีสุขภาพดีและ
ชุมชนมีความสุข

ภาคผนวก
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มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต
เพราะการศึ ก ษาคื อ ประตู สู ่ อ นาคตที่ ดี ซี พี ออลล์ อยากเห็ น เด็ ก
และเยาวชนของชาติมหี วั ใจทีเ่ ปีย่ มด้วยความฝัน และมีความหวังอันสดใส
จึ ง มอบโอกาสให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
และได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นอย่างเท่าเทียม ส�ำหรับน�ำไปสร้างฝัน
วาดอนาคตตามทีต่ นต้องการ เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
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มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทรวม
สนับสนุน และสงมอบโอกาส
ทางการศึกษา

379

โรงเร�ยน

สนับสนุนทุนการศึกษา
สรางโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ

39,690

ทุน

มูลคาการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

1,412

ลานบาท

เด็ก เยาวชน และผูใหญ
ที่ไดรับการพัฒนาทักษะ

57,969

ราย

เปาหมายป 2563
เด็ก เยาวชน และผูใหญ มีโอกาสเขาถึงการศึกษา
และไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปน จํานวน

100,000

ราย

SDG1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1.4 สรางหลักประกันวาชายและหญิงทุกคน โดย
เฉพาะทีย่ ากจนและเปราะบาง มีสทิ ธิเทาเทียมกัน
ในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึง
บร�การขัน้ พ�น้ ฐาน

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
เด็ก เยาวชน และผูใหญ มีโอกาสเขาถึงการศึกษา และไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปน
(รายสะสม)

2559
2560
2561
2562
2563

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

32,157
104,252
176,798

SDG4 สรางหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางครอบคลุมและเทาเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเร�ยนรูต ลอดชีวต�
4.3 ใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาว�ชา
เทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาว�ทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
4.4 เพ�ม� จํานวนเยาวชนและผูใหญทมี่ ที กั ษะที่
จําเปน รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
สําหรับการจางงาน การมีงานทีด่ ี และการเปน
ผูป ระกอบการ

259,936
375,970
เปาหมาย ณ ป 2563
100,000 ราย

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมไดผาน QR Code

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงและโอกาส

ความคืบหนาป 2563

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)
เชื่อว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ (Quality Basic Education)
เป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยเปิดโอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคม
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากร
บางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและประชากรที่มีฐานะยากจน บริษัทตระหนักถึงปัญหา
และความส�ำคัญของการมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และยกระดับทางการศึกษา จึงได้รว่ มพัฒนาสังคม ส่งมอบองค์ความรู้
ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนของชาติ
รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้เป็น “คนเก่ง คนดี” เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศในภายภาคหน้า รวมถึงการส่งเสริมทักษะที่จ�ำเป็น เพื่อน�ำ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

โครงการตอเนือ่ งสานอนาคตการศึกษา
CONNEXT ED
ยกระดับสถานศึกษา
ใหเปนศูนยการเร�ยนรูของชุมชน
โครงการบร�การว�ชาการ ว�ชาชีพ
โครงการตอเนือ่ ง Business for Young

HEART

โครงการใหทนุ การศึกษา
คืนคนดีสูสังคม
โครงการเร�ยนฟร� มีรายได ศูนยการ
เร�ยนปญญาภิวัฒน ซีพ�แรม
โครงการตอเนื่อง คาย
Creative AI Camp ปที่ 2 เฟส 2
โครงการมรดกที่มีชีว�ต

HEALTH

โครงการ Creative AI Club

สรุปผลการดําเนินงานดานการศึกษา
สงมอบโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา

อาชีวศึกษา
2,549
3,900

27,843
144

19,698

663

4,375

นักเร�ยน นักศึกษา
จบการศึกษา (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
แลวทํางานตอกับบร�ษัท (ราย)

1,176

19,811

236

ไดรับทุนการศึกษา
(ทุน)

มูลคาทุนการศึกษา
(ลานบาท)

สานอนาคตการศึกษา

เด็ก เยาวชน และผูใหญ
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ที่จําเปน (รายสะสม)
103,231
152,025

2561
2562
2563

19,879

HOME

นักเร�ยน นักศึกษา
ที่อยูในระบบ (ราย)

481

โรงเร�ยนประชารัฐ
ที่บร�ษัทรวมพัฒนา
(โรงเร�ยนสะสม)
124
273
379

โรงเร�ยนประชารัฐ
ที่บร�ษัทรวมดูแล (โรงเร�ยนสะสม)
2561
2562
2563

209,994

150

2561
2562
2563

339
458

จ�ตอาสาเพ�่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (School Partner)

57
151
234

2561
2562
2563

9,264
21,333
25,293

2561
2562
2563

25.3
47.53
60.78

ภาคผนวก

2561
2562
2563

งบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนาโรงเร�ยน (ลานบาทสะสม)

ชั่วโมงจิตอาสาเพ�่อการพัฒนา
การศึกษาที่ย่ังยืน (ชั่วโมงสะสม)

จํานวนจิตอาสา (รายสะสม)
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แนวทางการด�ำเนินงาน
บริษัทเชื่อว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนในสังคมได้ จึงด�ำเนินการ
จัดโครงการและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการจัดตัง้ สถาบันการศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนซึง่ ถือเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัตงิ านจริง รวมถึงการฝึกทักษะและสร้างอาชีพให้กลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสและมีฐานะยากจน โดยมุง่ เน้นให้ประชากรทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงการศึกษา และได้รบั การพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นได้อย่าง
เท่าเทียม มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถยอมรับได้ โดยบริษัทมีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538
เพื่อพัฒนาเยาวชนไปสู่มืออาชีพอย่างยั่งยืน
เสนทางการพัฒนาเยาวชนสูมืออาชีพอยางยั่งยืน

2538

รวมมือกับสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) เปดรานเซเวนอีเลฟเวน
ใหเปนหองเร�ยนและสถานศึกษา
(อาชีวศึกษารัฐบาล)
และเร�่มจัดการเร�ยนการสอน
ระบบทว�ภาคี

จัดตั้งว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน (PAT)
เปดการสอนระดับอาชีวศึกษา
ในปการศึกษา 2548

2547

รวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน จัดการสอน
ระดับอุดมศึกษา สาขาที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจคาปลีกโดยใช
ระบบทว�ภาคี

2552

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

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

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน
จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

2550
โครงการ Student Care
ชวยในการบร�หารจัดการดูแล
นักเร�ยนตั้งแตเขาศึกษา
จนหลังจบการศึกษา

Smile Center ศูนยขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการการศึกษา
และศูนย ใหคําปร�กษา และ
ใหความชวยเหลือ แก ไขปญหา
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

2557
สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน
ว�ทยาเขตอีอีซี พัทยา
จังหวัดชลบุร� เปดดําเนินการ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

2563

2549

2551

2556

จัดตั้งศูนยการเร�ยน
ปญญาภิวัฒน 20 ศูนย
• ระดับอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานครและ
ปร�มณฑล 10 ศูนย
ภูมิภาค 10 ศูนย

2562

2558
จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ว�ทยาเขต
อีอีซี จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พัทยา
จังหวัดชลบุร� เพ�อ่ รองรับ EEC

กอตั้งโรงเร�ยนสาธิต
สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน

2560

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการปิด
สถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส หรือการบริการด้านความปลอดภัย การป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสในสถานศึกษา
บริษทั เล็งเห็นความส�ำคัญของเรือ่ งนี้ จึงมีแนวทางด�ำเนินการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการก�ำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสถานศึกษา ได้แก่ การตรวจคัดกรอง การวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
การสนับสนุนให้นกั เรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาสวมหน้ากากอนามัย การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณ
พื้นที่ในสถานศึกษาบ่อยขึ้น การจัดระเบียบห้องเรียน อาทิ การจัดระยะห่างของโต๊ะเรียน การจัดรูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มเพื่อจ�ำกัดผู้เรียน
ในห้องเรียนไม่ให้เกิน 10-20 รายต่อห้อง นอกจากนี้ ยังมีการสอนเรื่องการป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยภายใต้สถานการณ์วิกฤตเช่นนี้
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การจัดตั้งสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

และประสบการณ์ทนี่ กั เรียนได้รบั ก็สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการด�ำเนินชีวิตได้ ตลอดจนเป็นกิจกรรม
ทีใ่ ห้นกั เรียนได้แสดงศักยภาพ และความสามารถเชิงวิชาการ
น�ำไปสูก่ ารสร้างสัมพันธไมตรีกบั ชุมชนหรือสถานศึกษาอืน่ ๆ
เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯ

HOME

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
การบริ ก ารวิ ช าการ การท� ำ ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
เป็นหนึง่ ในกิจกรรมของนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาทีจ่ ะช่วย
พั ฒ นาความรู ้ ความสามารถในทุ ก ๆ ด้ า น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะสู ่ ก ารให้ บ ริ ก าร
ทางวิชาการให้กับชุมชน สังคม นอกจากนั้นยังเป็นการช่วย
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การมี จิ ต สาธารณะ

HEALTH

มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ�ำนวน
2 หลักสูตร ได้แก่ สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขาไฟฟ้าก�ำลัง
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) จ�ำนวน
1 หลักสูตร ได้แก่ สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซือ้ และ
จัด ตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กระจายตามพื้นที่ชุมชน
ต่าง ๆ รวม 20 ศูนย์ และลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน และสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวม 120 แห่ง
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางานธุรกิจค้าปลีก มีจำ� นวนนักเรียนในระบบกว่า 16,850 ราย
ทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้านวิชาการและการท�ำงาน เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้
สถานศึกษายังจัดท�ำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุน
และส่งเสริมการด�ำเนินงานองค์กร ดังนี้

HEART

เพือ่ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อ
ในระดับอาชีวศึกษา และสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก
ที่มีความเก่งทัง้ ด้านวิชาการและทักษะอาชีพ บริษทั จึงจัดตัง้
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ที่มุ่งเน้นความรู้
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ เป็นการเรียนรูภ้ าคทฤษฎีควบคู่
กับการปฏิบตั จิ ริง (Work-based Learning) สร้างองค์ความรู้
ด้านธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน ให้โอกาสเยาวชนใน
การศึกษาใกล้บา้ น และมีรายได้จากการฝึกอาชีพทีร่ า้ นเซเว่น
อีเลฟเว่น ทุก 3 เดือน ตามสโลแกน “เรียนฟรี มีงานท�ำ
ฝึกอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน” รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ฝีมือแรงงานไทยเพื่อสร้างงานสู่ท้องถิ่น

ภาคผนวก
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แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ภาควิชาบริหารธุรกิจของวิทยาลัยฯ ได้นำ� องค์ความรูท้ ี่ได้จากการจัดท�ำนวัตกรรมไปเผยแพร่
การบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมในจังหวัดนนทบุรี โดยด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน จ�ำนวน 5
กิจกรรม ได้แก่

การสอนทําบัญชี
ครัวเร�อน

การใหความรูผาน
สื่อออนไลน (Youtube)
เกี่ยวกับธุรกิจ
คาปลีก

การรวมมือกัน
ทําความสะอาดชุมชน

การสราง
อาชีพชุมชน

การสราง
ชุมชนในการ
จัดทําแผนธุรกิจ

การด�ำเนินกิจกรรมในครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เครือข่ายชุมชนและสังคมใกล้เคียงได้รบั ความรู้ในด้านธุรกิจค้าปลีก และเป็นการสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเสียสละและมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม
ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

2,500

ราย ที่เขารวมโครงการ

ผูเขารวมโครงการมีความพ�งพอใจ มากกวา
รอยละ

80

สรางอาชีพ สรางธุรกิจใหคนในชุมชน

แผนกวิชาไฟฟ้า
ภาควิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ ด�ำเนินกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพด้านไฟฟ้าแก่โรงเรียนและชุมชน
ในจังหวัดนนทบุรี โดยบูรณาการความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูเ้ รียนในการเผยแพร่ความรู้งานไฟฟ้าและการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า นอกจากนีย้ ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชน รวมถึงฝึกให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะอีกด้วย
ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

เพ�่มทักษะสําหรับ
ประกอบอาชีพ
ใหนักศึกษาของโครงการ

ชวยลดภาระคาใชจาย
ดานการบํารุงรักษา
เคร�่องใช ไฟฟาใหชุมชน

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมไดผาน QR Code

ชวยลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข�้น และการใช
ไฟฟาเกินความจําเปน
จากการขาดการบํารุงรักษา

280

ราย

ที่เขารวม
โครงการ และรับบร�การ
ว�ชาการ ว�ชาชีพ

ผูเขารวมโครงการ
มีความพ�งพอใจ
รอยละ

86
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โครงการ PAT Go GREEN
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ
มีความรับผิดชอบในการรักษาสิง่ แวดล้อมมากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายลดขยะพลาสติก ด้วยการสนับสนุนการใช้ถงุ ผ้า
และการน�ำแก้วน�้ำ กล่องอาหาร ช้อนส้อมส่วนตัวมาใช้ รวมถึง
รณรงค์การแยกขยะพลาสติกเพือ่ น�ำไปรีไซเคิล โดยการเพิม่ จุดทิง้
และเพิม่ ถังแยกขยะ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง
และสม�ำ่ เสมอ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
รวมถึงการตัง้ ทีมตาสับปะรด โดยนักเรียน ปวช. ชัน้ ปีที่ 1 ช่วยดูแล
โครงการสร้างอัตลักษณ์ “รักและห่วงใยสิง่ แวดล้อม” เป็นภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร ที่ร่วมสร้างความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

บทนํ า

โครงการ Business for Young Program
เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนในการเลือกเรียน
และเข้าท�ำงานในสายอาชีพทางด้านธุรกิจค้าปลีก ของศูนย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์ ส�ำหรับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อ
ของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมแบบ Learn and Play และจัด Workshop
เข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสายอาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก 5 หัวข้อ
ได้แก่ ฐานที่ 1 มาตรฐานการให้บริการ ฐานที่ 2 บุคลิกภาพกับการให้
บริการ ฐานที่ 3 การบัญชีเบื้องต้น ฐานที่ 4 การจัดแสดงสินค้า
หรือการจัดเรียงสินค้า ฐานที่ 5 การออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์
รวมถึงการศึกษาดูงานร้านค้าปลีก เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สร้างทัศนคติทดี่ เี กีย่ วกับการศึกษาต่อในสายอาชีพ ตลอดจนการให้
ความส�ำคัญกับสายอาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอเอ็ม)
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
บริษทั จึงจัดตัง้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ (พีไอเอ็ม) ขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ไปยังปริญญาตรี และสามารถต่อยอดไปยังปริญญาโท รวมถึงปริญญาเอกในอนาคต
ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 10 คณะวิชา 2 วิทยาลัย 40 หลักสูตร และมีจ�ำนวนนักศึกษาในระบบกว่า 22,468 ราย สถาบันฯ
มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Work-based Education (WBE) เป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี
เข้ากับภาคปฏิบัติภายใต้จุดแข็ง 3 ประการ ได้แก่

01

นักศึกษาจะไดรับความรูเชิงว�ชาการ
จากอาจารยผูเชี่ยวชาญ ผานเคร�อขาย
ความรวมมือทีม่ อี ยูท วั่ โลกในหลากหลายมิติ
ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศอยางบูรณาการ
ที่พรอมใหความรวมมือในการยกระดับ
การศึกษาไทย

02

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

03

นักศึกษามีโอกาสหลากหลายและ
เปนแหลงเร�ยนรูท กี่ วางขวางพรอมแขงขัน
ในระดับนานาชาติ ไดรับทุนการศึกษา
จากมหาว�ทยาลัยในตางประเทศ
และทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจกวา

13,349 ทุนตอป

จุดแข็งทั้ง 3 ประการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ และส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการด้านวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ได้ด�ำเนินการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อชีวติ
แห่งการเรียนรู”้ หรือ PIM SMART เพือ่ ให้ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มขี อ้ ผูกมัดใด ๆ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
ปัจจุบันบัณฑิตของพีไอเอ็ม มีทั้งหมด 10 รุ่น จ�ำนวนกว่า 15,168 ราย เป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงทั้งด้านวิชาการ
และมีทักษะที่พร้อมท�ำงานเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code
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ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง สถาบั น การจั ด การปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ วิ ท ยาเขตอี อี ซี ที่ พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี
และเปิดด�ำเนินการเมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ทีผ่ า่ นมา โดยสาขาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาทีเ่ ปิดขึน้ นัน้ ต้องสนับสนุน
ความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

HEART

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพี ไอเอ็ม)
รวมถึงมีการสอนภาษาจีนให้ได้เรียนรู้เป็นภาษาที่ 3 อีกด้วย
มากกว่านัน้ ยังส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในรูปแบบ Digital Class Room ตลอดจนมีการปลูกฝัง
คุณธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
และความมีวินัย ให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาให้เป็นเยาวชน
ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคม ปัจจุบันมีจำ� นวนนักเรียน
ในระบบทัง้ หมด 663 ราย และส�ำเร็จการศึกษาแล้ว 144 ราย

HEALTH

บริ ษั ท ได้ ข ยายขอบเขตการจั ด ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษา
ให้ครอบคลุมระดับมัธยมศึกษา ตัง้ แต่มธั ยมศึกษาชัน้ ปีที่ 1-6
โดยจัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หรื อ สาธิ ต พี ไ อเอ็ ม เพื่ อ ให้ โ อกาสเยาวชนได้ เ รี ย นรู ้
ในสิ่งที่เหมาะกับตนเอง และสร้างรากฐานไปสู่ความส�ำเร็จ
ในอนาคตด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนา
ผูเ้ รียนให้เป็นเลิศในทางทีต่ นเองถนัดและมีความสุข เน้นทักษะ
ทางด้านภาษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 3 ราย
วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
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การมอบโอกาสทางการศึกษา
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ปวช. และ ปวส.) และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 12 ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน
ของบริษทั และตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทกุ คน” ในปี 2563 บริษทั ได้ให้ทนุ การศึกษาไปแล้วทัง้ สิน้ 39,690 ทุน
เป็นมูลค่า 1,412,655,323 บาท และมีผทู้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาจากทุกหลักสูตรรวม 8,419 ราย นอกจากนี้ บริษทั ยังมอบโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและโอกาสในการท�ำงานร่วมกับบริษทั โดยมีนโยบายรับผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาในกลุม่ ของสถาบันปัญญาภิวฒ
ั น์ ในระดับ
อาชีวศึกษาเข้าท�ำงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และระดับอุดมศึกษาเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งผู้จัดการร้านได้ทันที
รวมถึงโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner : SBP) ทั้งนี้ ในปี 2563
มีจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัทจ�ำนวน 3,030 ราย

โครงการให้ทุนการศึกษา คืนคนดีสู่สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษา
ได้มอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่กระท�ำความผิด ในภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินสิ ยั ภายใต้ความดูแลของกระทรวงยุตธิ รรม ได้ศกึ ษาต่อกับทางวิทยาลัยฯ
ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงการฝึกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมและลดปัญหาของสังคมอันเนื่องมาจากการกระท�ำผิดซ�้ำของเด็กและ
เยาวชน เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเพื่อศึกษาต่อกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จะได้เรียนในหลักสูตร
ธุรกิจค้าปลีก และการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบทวิภาคี โดยเรียนภาคทฤษฎี
ที่สถานศึกษา สลับกับการฝึกอาชีพที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นระยะเวลาอย่างละ
3 เดือน เพือ่ เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นหลักประกันการมีงานท�ำหลังจาก
ส�ำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ในส่วนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์
(P-CoT) ยังได้เข้าไปให้การอบรมให้ความรู้ในเรือ่ งการท�ำกาแฟ ด้วยการสอนและ
แนะน�ำจากวิทยากรที่มีความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำไปเป็นเส้นทาง
สู่อาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการศึกษาเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเด็กและเยาวชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
ทุนการศึกษาจ�ำนวน

23 ราย
• 2562 25 ราย
• 2561 3 ราย

51

• 2563

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

125
4
430

ชุด

จัดฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟ
ครั้งต่อปี

ราย
ได้รับการอบรม
เรียนรู้และวัดประเมินผล

ราย
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

674

ทุนการศึกษา

นักเรียนกว่า

200

334

ราย ส�ำเร็จการศึกษา

บทนํ า

• สาขาธุรกิจอาหาร 511 ราย
• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 163 ราย
ราย

• สาขาธุรกิจอาหาร 105 ราย
• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 95 ราย
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โครงการ เรียนฟรี มีรายได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ ซี พี แ รม
ภายใต้โครงการ “เรียนฟรี มีรายได้” ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
กว่า 13 ปี เพือ่ มอบโอกาสให้กบั นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษา โดยด�ำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใน 2 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์รวมทั้งมอบทุน
การศึกษาเต็มจ�ำนวนตลอดจนอุปกรณ์การเรียนพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น ให้แก่นกั เรียน
ตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในระหว่างเรียน และ
จัดสรรงานไว้รองรับหลังจากส�ำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังมีการพิจารณามอบทุน
การศึกษาในระดับปริญญาตรีให้อีกด้วย โครงการนี้สามารถสร้างบุคลากร
คุณภาพ ทีม่ คี วามรู้ในสายวิชาชีพและทักษะทีด่ ี ตรงกับความต้องการของตลาด
แรงงานได้อย่างต่อเนื่องปีละกว่า 60 ราย
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• สาขาธุรกิจอาหาร 273 ราย
• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 61 ราย
ความพึงพอใจของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

01

02

03

HEALTH

โครงการเตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มาฝึกประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านธุรกิจค้าปลีก สร้างรายได้ระหว่างฝึกอาชีพและสามารถร่วมท�ำงานกับบริษทั เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา โดยโครงการนี้
ด�ำเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 ผลการด�ำเนินงาน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนกว่า 37,000 ราย
และกลับมาร่วมงานกับบริษัท จ�ำนวน 491 ราย โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
04

HOME

เดินทางรับ
นักศึกษาฝกงาน

ประชาสัมพันธที่ว�ทยาลัย

05

06

07

อาจารยเดินทาง
มานิเทศ

ฝกอบรม
กอนลงรานสาขา

08

พ�ธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร

เดินทางสง
นักศึกษาฝกงาน

ภาคผนวก

เร�่มงานตามรานสาขา

สงนักศึกษาฝกงาน
ตามหอพัก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทย
สูม่ าตรฐานสากล และสานอนาคตทางการศึกษาสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการก่อตัง้ มูลนิธสิ านอนาคตการศึกษา
คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) กับบริษัทชั้นน�ำอีก 40 แห่ง เดินหน้าด�ำเนินโครงการ
สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED หรือ โครงการพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และโครงการผูน้ ำ� ทางการศึกษารุ่นใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตัง้ แต่ปี 2559 ในการวางแผน
พัฒนาและผลักดันแผนปฏิรูปการศึกษา ผ่าน 10 ยุทธศาสตร์

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รบั
โรงเรียนทั้งหมด

379
88
83,436
500
60
200
แห่ง
ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ
ของจ�ำนวนโรงเรียนทีต่ งั้ เป้าหมาย

เยาวชน
ได้รับการพัฒนา

ราย

กว่าโครงการ
ที่ร่วมพัฒนา

ล้านบาท งบประมาณ
กว่า
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินโครงการ

10 ยุทธศาสตร ยกระดับการจัดการการศึกษาไทย

ผู้น�ำจิตอาสา
เพื่อการศึกษา

ความโปรงใสของขอมูลสถานศึกษา

การยกระดับความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ

กลไกการตลาดและการมีสวนรวมของชุมชน

การปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม
และจิตสาธารณะใหนักเร�ยน

การเขาถึงโครงสรางพ�้นฐานดิจิทัล
ของสถาบันศึกษา

ศูนยกลางศึกษาเทคโนโลยีแหงอนาคต
ในระดับภูมิภาค

หลักสูตรการเร�ยนการสอนที่มุงเนน
ใหเด็กนักเร�ยนเปนศูนยกลาง

การสรางมาตรการจ�งใจดานสิทธิประโยชน
และการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในและตางประเทศ

การพัฒนาผูบร�หารสถานศึกษาและครูผูสอน

การพัฒนาและสงเสร�มผูนํารุนใหม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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มาเป็นหลักสูตร มีการบรรจุเนือ้ หาในรูปแบบหลักสูตรท้องถิน่
ให้ครูและนักเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้
รวมถึงการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นพื้นที่เปิด
แห่งใหม่ให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบคอร์ส
ระยะสั้น และได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียน Best Practice
จ�ำนวน 32 โรงเรียน บางโครงการสามารถเป็นต้นแบบขยายผล
ให้แก่โรงเรียนจ�ำนวนมากได้อีกด้วย อาทิ โครงการ “ห้อง
ปฏิบตั กิ ารปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI Lab ของโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น โครงการต้นกล้าไร้ถัง
ของโรงเรี ย นอนุ บ าลทั บ สะแก จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน “ร้านกาแฟ
สร้างอาชีพ” ของโรงเรียนบ้านนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถ
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โครงการต้นกล้าไร้ถงั บทปกป้อง
ระบบนิเวศ ยึดมัน่ เจตนารมณ์สเี ขียว และโครงการร้านกาแฟ
สร้างอาชีพ บทเติมความรัก สร้างด้วยใจ เพิ่มความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน

บทนํ า

ปัจจุบนั ก้าวเข้าสูก่ ารด�ำเนินโครงการในระยะที่ 3 บริษทั อนุมตั ิ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการทั้งหมดตั้งแต่
เริม่ ต้นโครงการรวมแล้วกว่า 60 ล้านบาท เพือ่ ปรับปรุง พัฒนา
และแก้ ไขปัญหาของโรงเรียนตามแต่บริบทที่แตกต่างกัน
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาชีพ
ช่วยฝึกทักษะอาชีพให้กับครู นักเรียน ตลอดจนคนในชุมชน
อย่างยัง่ ยืน ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
มากไปกว่ า นั้ น ยั ง เดิ น หน้ า ยกระดั บ สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Center)
เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้
ผ่านการสร้างองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ทีไ่ ด้จากการด�ำเนินโครงการ
ปัจจุบนั บริษทั ได้พฒ
ั นาโรงเรียนไปแล้ว 379 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
88 ของโรงเรียนเป้าหมายตามแผน 432 โรงเรียน และมี
เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 83,436 ราย ผ่านการ
ด�ำเนินโครงการด้านต่าง ๆ กว่า 500 โครงการ ส่งผลให้เกิด
การสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน มีแผนสร้างรายได้ดว้ ยตัวเองและ
ชุมชนได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ บริษทั ได้บรู ณาการความรู้
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

การส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะ
ค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2
จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถการ
สร้างสรรค์ AI ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา ซึง่ เป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติ จนกลายเป็น “วิถคี วามเป็น
มนุษย์ AI สร้างสรรค์” (CreativeAIness) สามารถสร้างสรรค์ AI
เพือ่ ประโยชน์ของสังคมได้ และกลายเป็นเมล็ดพันธุแ์ ห่งการเปลีย่ น
โลกในอนาคต โดยบริษัทร่วมกับพันธมิตร บริษัท Advanced
Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
(PIM) บริษัท ไอโนว์พลัส จ�ำกัด บริษัท เอ็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์

จ�ำกัด บริษัท แอมเบี้ยน ซอฟท์ จ�ำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI
จัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2 และเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้ปรับ
รูปแบบการจัดค่ายจาก 5 วัน เป็นจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ VDO
Conference เรียนรู้ผสมระหว่าง Online และ Offline หรือเป็น
Phenomena Work-based Education Learning ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารและ Work-based Online เสมือนอยูค่ า่ ยจริง ต่อเนือ่ ง
เกือบ 2 เดือน

เนื้อหาหลักมุ่งเน้นการผสมผสานให้เยาวชนได้พัฒนาทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
และความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ประกอบด้วย
1. การบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านปรัชญาหมากล้อม (Creative
AI Convergence by Go Philosophy) เพิ่ม EQ ให้เยาวชนรู้แพ้ รู้ชนะ ให้ความส�ำคัญ
กับมิตรภาพ และสามารถน�ำความซับซ้อนของหมากล้อมไปประยุกต์สร้างสรรค์ AI
ที่ซับซ้อนขึ้น
2. ความรูเ้ กีย่ วกับกลุม่ เทคโนโลยี ABCD เพิม่ IQ ผ่านทักษะเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันประกอบด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน (Block Chain) คลาวด์ (Cloud) ข้อมูลดิจทิ ลั (Digital
Data) รวมถึงให้เยาวชนในค่ายได้ทดลองท�ำโครงการด้าน AI ทีเ่ คยน�ำเสนอแนวคิดในค่าย
ปีที่ 2 เฟส 1 ให้ออกมาเป็นชิน้ งานต้นแบบ (Prototype) ตอบโจทย์การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและ
ความต้องการของสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
เยาวชนเข้าร่วมค่ายสะสม

98

ราย

ผลตอบแทนทางสังคม
ร้อยละ

8.59

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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การแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วย AI ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดย
คนในคลับ ซึง่ สมาชิกคลับรุน่ แรก ประกอบด้วยเยาวชนทีเ่ ข้า
ร่วมค่าย Creative AI Camp by CP ALL รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ
รุน่ ถัดไป พร้อมด้วยบริษทั พันธมิตรและวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้าน AI อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัย
ปักกิ่ง และ Thailand-Taiwan AI College ที่จะเข้ามาช่วย
พัฒนาทักษะแก่เยาวชน

HEART

โครงการ Creative AI Club
หลังจากได้จัดค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์
(AI) ภายใต้ชื่อ Creative AI Camp by CP ALL อย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลา 2 ปี บริษัทได้เห็นพัฒนาการและความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของเยาวชนต่อทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับ AI อย่างต่อเนือ่ ง
และเล็งเห็นความส�ำคัญของการมีพื้นที่ให้เยาวชนสามารถ
เรียนรูแ้ ละต่อยอดทักษะด้าน AI ได้อย่างต่อเนือ่ ง จึงได้จดั ตัง้
Creative AI Club by CP ALL ชุมนุมคน AI หัวใจหมากล้อม
โดยคาดหวังว่าคลับแห่งนี้จะช่วยสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่ ได้แก่
1. New Learning Space พื้นที่การเรียนรู้ที่มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับต่อยอดด้าน AI 2. New Creative
Community ชุมชนใหม่ทรี่ ว่ มกันสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI และ
3. New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ ๆ และวิธี

สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code

HEALTH

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

HOME

โครงการ “ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์”
หรือ AI Lab ภายใต้โครงการ CONNEXT ED
บริษทั ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวทิ ยาการสมัยใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ Robotics AI
(Artificial Intelligence Lab) และ IoT (Internet of Things) อย่างง่าย
จนนักเรียนสามารถพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ตา่ ง ๆ ได้ อาทิ เครือ่ งจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ
ราวตากผ้าอัตโนมัติ ถังขยะอัจฉริยะ และเครื่องเตือนไฟรั่ว

ในปี 2563 มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

180

ราย

จ�ำนวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ผลงาน
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โครงการพัฒนาอบรมบุคลากรครู
ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และเทคโนโลยี
บริษัทด�ำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563
ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ชุมชนต�ำบลบางขุนกอง
ชุมชนตลาดน�้ำวัดตะเคียน และชุมชนริมคลองบางกอกน้อย จัดอบรม
บุคลากรครูด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้บุคลากรครู
กว่า 18 ราย เพือ่ บูรณาการแผนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning
และพัฒนาศักยภาพของครูด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน อาทิ
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการเรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นอย่ า งรอบด้ า นและ
มีประสิทธิภาพ ฝึกแก้ปญ
ั หาโดยเชือ่ มโยงองค์ความรูว้ ชิ าการทัง้ 4 ได้แก่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

โครงการมรดกที่มีชีวิต
เพื่อสร้างโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงการเรียนภาษาต่างประเทศ
น�ำไปสู่การต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทางทีมงานคณะศิลปศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน
และกิจกรรมโครงการสอนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจ�ำวัน ณ วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ พระรามหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยจัดชั้นเรียนปีละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 8 วัน ทุกวันเสาร์ มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

ทักษะทางภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนดีขึ้นหลังจากเรียนจบ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ เช่น
สร้างรายได้หรือท�ำประโยชน์แก่สังคมได้

82
86.6

ผู้เข้าร่วม

ราย

ความพึงพอใจของผู้เรียน
ร้อยละ

นวัตกรรมสร้างปัญญา
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
พนักงาน ซีพี ออลล์ ผูม้ หี วั ใจนวัตกรรม สนุกคิด สนุกท�ำ สนุกแก้ไขปัญหา
และออกแบบนวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าน�ำพาธุรกิจก้าวไกล ควบคูไ่ ปกับการ
สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับลูกค้า พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำ
บริหารจัดการนวัตกรรมเพื่ออนาคต
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นวัตกรรมสร้างปัญญา
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
มูลคานวัตกรรมจากผลิตภัณฑ
บร�การ และปรับปรุงกระบวนการ

4,786

ลานบาท

ผลงานนวัตกรรม
ที่สงเขาประกวด

1,308

ผลงาน

ผลงานว�จัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ

677

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายป 2563
เพ��มมูลคานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การบร�การ และกระบวนการให ไดอีก

รอยละ

50

(เทียบกับมูลคาจากปฐาน 2559)

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
มูลคานวัตกรรม (ลานบาทสะสม)

2559
2560
2561
2562
2563

ผลงาน

มูลคานวัตกรรมเพ��มข�้น (รอยละ)

4,547
5,961
6,235
8,596
7,279
เปาหมาย ณ ป 2563
6,820 ลานบาท

2559
2560
2561
2562
2563

100
131
137
189
160
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 150

หมายเหตุ 1. มูลคานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การบร�การ และกระบวนการ
2. คานํา้ หนักการเปลีย่ นแปลงของกิจกรรมทีเ่ กิดข�น้ (Deadweight) ถูกนํามาใชในการประเมินมูลคาสะสม

SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง
และยัง่ ยืน การจางงานทีเ่ หมาะสมสําหรับทุกคน
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ทีส่ งู ข�น้ ผานการทําใหหลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุงเนนใน
ภาคสวนที่มีมูลคาเพ��มสูงและใชแรงงานเขมขน
SDG9 สงเสร�มอุตสาหกรรมนวัตกรรม
และโครงสรางพ�้นฐาน
9.5 เพ��มพ�นการว�จัยทางว�ทยาศาสตร ยกระดับ
ข�ดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม มีการสงเสร�มนวัตกรรมและ
ใหเพ��มจํานวนผูทํางานว�จัยและพัฒนา และ
การใชจา ยในการว�จยั และพัฒนาใหเพ�ม� มากข�น้
SDG17 การมีสวนรวมในเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน
17.8 กลไกการเสร�มสรางข�ดความสามารถดาน
ว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และเพ��มพ�นการใชเทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ�งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

165
บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส

ความคืบหนาป 2563
การตรวจนับสินคาดวยเสียง
สังเคราะห ผานเคร�อ่ ง Smart Phone
โครงการนําเทคโนโลยีมาใชกบั
การสัง่ สินคาในรานเซเวนอีเลฟเวน
การขยายผลโครงการนวัตกรรม
ของป 2562

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนางานวิจัย และ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้ มุง่ ด�ำเนินงานเพือ่ ไปสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำ
แห่งการบริหารจัดการนวัตกรรมแห่งอนาคตในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์การบริการ
และขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมคุณค่า

การดําเนินงาน
ของศูนยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

02
การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation)

03
วัฒนธรรมนวัตกรรม
(Innovation Culture)

HOME

01

ให้กับประเทศ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
บริษทั ยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภายนอกองค์กร โดยการก�ำหนดกรอบและแนวทางการด�ำเนินงาน
ผ่านแนวทาง

HEALTH

แนวทางการด�ำเนินงาน

HEART

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา
มีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภค บริษัท
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการพัฒนาตนเองและองค์กรอยูเ่ สมอ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
และปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะภายใต้
ภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปีทผี่ า่ นมา ทีส่ ง่ ผลต่อการสร้างแนวทาง
วิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) และการบริโภครูปแบบใหม่ผา่ นทางเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มากยิง่ ขึน้ บริษทั จึงสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีรวมทัง้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่ ามารถส่งเสริมความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภค ครอบคลุมทุกด้านของการด�ำเนินงาน
รวมทัง้ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ

ภาคผนวก
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่
(New Normal) อาทิ ผู้บริโภคช้อปออนไลน์ สั่งอาหารออนไลน์ ช�ำระเงินด้วย Mobile Banking มากขึ้น มีการท�ำงานจากที่บ้าน (Work
from Home) รวมถึงการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อ
บริษทั เล็งเห็นความส�ำคัญของการใช้เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ช่วยให้การด�ำเนินชีวติ ในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างสะดวกสบาย
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด�ำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการ True Money Wallet Master
จากการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ลูกค้าออกจากบ้านน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทจึงมีแนวคิดเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขายจากการขายสินค้าผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน และทักษะการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้า
จะได้รับหากเลือกซื้อสินค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet ช่วยสร้างประสบการณ์และกระตุ้น
การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ยอดขายเพ�่มข�้น

665 บาท ตอวันตอสาขา

เพ�่มฐานลูกคา

35 ราย ตอวันตอสาขา

โครงการ CPRAM New Normal
จากการทีบ่ ริษทั มีความมุง่ หวังให้พนักงานปลอดภัยจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงได้กำ� หนดนโยบายการเพิม่ ระยะห่าง และการท�ำงาน
จากที่บ้าน (Work from Home) พร้อมทั้งก�ำหนดให้บริษัท ผู้ส่งมอบ และลูกค้ามีนโยบายและมาตรการการป้องกันการระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อขัน้ ตอนการประเมินผูส้ ง่ มอบและการเข้าตรวจ ณ สถานประกอบการของผูส้ ง่ มอบ
และลูกค้า บริษัทจึงได้นำ� เทคโนโลยีดจิ ิทัลเข้ามาช่วยในการท�ำงานแบบวิถีใหม่ผ่านรูปแบบออนไลน์และแอปพลิเคชัน อาทิ การใช้ระบบ
Screening Online ระบบ Online Interview รวมถึงการใช้ Co-working Space เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการท�ำงาน รวมทั้ง
เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบายของบริษัทอีกด้วย

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่อง

พนักงานมีองคความรู
ในการปองกันตนเอง
จากโรคระบาดและ
การใชชีวิตประจําวัน

พนักงาน
มีความปลอดภัย
ในการทํางาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

167
บทนํ า

สรุปผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม
มูลคานวัตกรรม (ลานบาท)
ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมแบบเปด

นวัตกรรมแบบปด

2561

3,136

2561

2562

4,680

2563

3,681

1,370

2562
2563

2,108
1,105

HEART

ผลงานที่สงเขาประกวด (ผลงาน)
ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมแบบเปด
2561

นวัตกรรมแบบปด
105

2562

120

2563

152

2561

826

2562

1,167

2563

1,156

ผลงานที่ ไดรับรางวัล (ผลงาน)
ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมแบบเปด

นวัตกรรมแบบปด
26

2561

2562

40

2562

2563

39

2563

96
119

HEALTH

2561

80

จํานวนนวัตกร (รายสะสม)

2561

677

ผลงานว�จัยและพัฒนา
ดานเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ

ราย

3

สิทธิบัตร

2,491
9

2563

ราย

อนุสิทธิบัตร

4,979
400

ราย
บุคลากรดานว�จัย
และพัฒนา

ราย

HOME

270

2562

16

ลานบาท
งบประมาณดานว�จัย
และพัฒนา
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1. การด�ำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึน้ เพือ่ พัฒนา
งานด้ า นวิ จั ย และเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้แก่องค์กร รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation Development Office : STIDO)
เพือ่ ขับเคลือ่ นขีดความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ขยายผลอย่างต่อเนือ่ งตามยุทธศาสตร์
ขององค์กร ผ่านการด�ำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคิดค้นและถ่ายทอด รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ศูนย์เทคโนโลยีจ�ำนวน 7 ศูนย์ ดังนี้
3
2
ศู
น
ย
เ
ทคโนโลยี
1
ศูนยเทคโนโลยี
การกอสราง
การพาณิชย

ศูนยเทคโนโลยี
ชีวภาพ

4
ศูนยเทคโนโลยี
ดิจ�ทัล

5

6

7

ศูนยเทคโนโลยี
โลจ�สติกส

ศูนยบร�หารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนยเทคโนโลยี
หุนยนต

โดยในปี 2563 มีผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ท�ำการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนงานจ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบ
รู้จ�ำสินค้าภายในร้านค้าปลีกจากภาพหลายมุมมอง (In-store Product Recognition from Multiple Views Images) โดยใช้ AI
Technology โครงการเกมการพยากรณ์ความถนัดทางอาชีพ (Vocational Interest Test) โดยใช้รูปแบบของเกมในการวิเคราะห์
ค้นหาความถนัดและความเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ และโครงการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับพร้อมอุปกรณ์ติดตามการท�ำงานแบบ
มัลติเซ็นเซอร์โดยใช้ Robotics Technology ทีส่ ามารถน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั ไปขยายผลสูก่ ารท�ำวิจยั เชิงลึกและน�ำไปประยุกต์
ในการใช้งานจริงต่อไป
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทย่อยและหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด
เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ การทดสอบ และรองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษทั อืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาจ�ำนวน 7 ราย โดยในปี 2563
มีผลงานและพัฒนาเทคโนโลยีจ�ำนวน 6 ผลงาน และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไปแล้ว 6.4 ล้านบาท
HEART
HEALTH

(Circular Economy) ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และ
การเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์โดยค�ำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่เราสามารถ
ควบคุมได้โดยตรงในประเด็นดังต่อไปนี้ : ประโยชน์ที่ได้รับ
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ
สามารถด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าสูงสุด
และการจัดหาวัสดุทมี่ าจากแหล่งทรัพยากรทีส่ ามารถทดแทนได้
(Sustainably-managed Renewable Resources) ปัจจุบัน
มีบคุ ลากรด้านวิจยั และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จำ� นวน 55 ราย
โดยในปี 2563 มีผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จำ� นวน 668 ผลงาน
และมีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา 9.55 ล้านบาท

HOME

ส�ำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ท�ำหน้าทีใ่ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่
โดยด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดแนวคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้
ตลอดจนการพัฒนาสูตรสินค้า การพัฒนากรรมวิธีการผลิต
กระบวนการบรรจุ หี บ ห่ อ กระบวนการเก็ บ รั ก ษา และ
กระบวนการขนส่งสินค้า เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐานก่อนส่งถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และค� ำ นึ ง ถึ ง
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น บนแนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น

ภาคผนวก

170

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
บริษทั มีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเป็นผูก้ ำ� กับดูแลท�ำหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร พร้อมทั้งด�ำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบั พนักงานในองค์กร ตลอดจนการปรับปรุงการตรวจสอบความผิดปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อน�ำไปใช้ ในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบการด�ำเนินงานนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร รวมถึง
ด้านการก�ำกับดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ในการยกระดับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 5 ส่วน ดังภาพ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
SPEED IT
Service

Food
Business IT
Platform

Automation
IT Platform

O2O IT
Platform

AI IT
Platform

พร้อมทัง้ มีการก�ำหนดกลยุทธ์ความมัน่ คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ด�ำเนินงานวิเคราะห์ความเสีย่ งและปรับปรุงนโยบายด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
การป้องกันเครือข่ายข้อมูล การเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจจับ รวมทัง้ การเพิม่
ความตระหนักเรือ่ งภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนการเพิม่ ทักษะและความเชีย่ วชาญ
ให้กับผู้ใช้งานและบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงให้ความรู้
พนักงานทุกระดับให้รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง และภัยคุกคามทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
เพือ่ ป้องกันการถูกโจมตีระบบของบริษทั ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทมีการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ
เพื่อต่อยอดธุรกิจและยกระดับการแข่งขันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาในปัจจุบัน โดยน�ำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิด
โครงการรูปแบบใหม่ ๆ ดังนี้
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การสัง่ สินคาของพนักงานมีความแมนยํามากข�น้
ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคา
ลดเวลาของรานในการสัง่ สินคาทัง้ กลุม
อายุยาวและกลุม อายุสนั้ สงผลใหพนักงาน
มีเวลาในการใหบร�การลูกคามากข�น้
สามารถสรางความประทับใจใหกบั ลูกคา
ไดมากข�น้
สินคามีเพ�ยงพอตอการขายในปร�มาณทีเ่ หมาะสม

HEART

ลดปร�มาณความสูญเสียจากสินคาตัดจาย
ลดปร�มาณขยะอาหารจากสินคาตัดจาย

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

HEALTH

81

รายการ
สินคาทางเกษตร
ตามฤดูกาล

21

ราย
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
SMEs และผูบร�โภค
สามารถเขาถึงสินคา
ไดงาย

HOME
ภาคผนวก

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ผ่านช่องทางการขายแบบ O2O
บริษทั ทเวนตีโ้ ฟร์ ช้อปปิง้ จ�ำกัด ร่วมมือกับสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่ มีทงั้ ในรูปแบบ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพือ่ สนับสนุนและรองรับการขยายตัว
ของการค้าออนไลน์ และเป็นการขยายโอกาสให้ผบู้ ริโภคสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าทีห่ ลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ เป็น
แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีช่องทาง
การสัง่ ซือ้ ช่องทางการช�ำระเงินทีส่ ะดวก รวมทัง้ มีระบบการขนส่ง
สินค้าที่หลากหลาย และมีบริการที่ดี นอกจากนี้ ได้ร่วมกัน
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มชี อ่ งทาง
จ�ำหน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้ ผ่านตลาดแบบ Online to Offline (O2O)
เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้
ผู้ประกอบการ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถ
ส่งสินค้าไปทีร่ า้ นเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศได้อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด
รวมถึงสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนหมอนทอง
มังคุดออร์แกนิค ส้มโอทับทิมสยาม และส้มสายน�้ำผึ้ง เป็นต้น
เพื่อเป็นการกระจายรายได้ ให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และ
ส่งเสริมคุณค่าทางสังคม

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

บทนํ า

โครงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
กับการสั่งสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ส�ำนักปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนากระบวนการสัง่ สินค้าโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการค�ำนวณค�ำแนะน�ำยอดสั่งสินค้าให้กับพนักงานในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้ข้อมูลในการประมวลผลที่ส�ำคัญ เช่น
ยอดขายในอดีต ล�ำดับสินค้าขายดี สินค้าคงเหลือ เป็นต้น
ซึง่ พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถตรวจสอบยอดและแก้ไข
ยอดสั่งสินค้าได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ สินค้า
โปรโมชัน่ และสินค้าส�ำหรับเหตุการณ์พเิ ศษ โดยแบ่งตามอายุสนิ ค้า
ได้แก่ สินค้าอายุยาว (Suggest Order) สินค้าอายุสั้น (OA/
GOT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ ในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทัว่ ประเทศ นอกเหนือจากนี้ ยังมีการศึกษา
ในการน�ำเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ มาช่วยในการจัดการสินค้า
แบบรายสาขา วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อยอดขาย
และยอดสั่งสินค้า เช่น พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละสาขา
สภาพอากาศของร้าน โปรโมชั่น เหตุการณ์พิเศษ เป็นต้น
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3. วัฒนธรรมนวัตกรรม
บริษทั สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับนวัตกรรมให้กบั พนักงาน รวมทัง้ สร้างบรรยากาศการท�ำงาน
ให้พนักงานได้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ โดยบริษทั ได้จดั เวทีประกวดโครงการนวัตกรรมภายใน เพือ่ ส่งเสริมผลลัพธ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติแก่กัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
คูค่ วามร่วมมือภายนอกองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้นำ� ความรูจ้ ากภายนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
กระบวนการท�ำงานภายในองค์กร ลดภาระงานทีไ่ ม่จำ� เป็นของพนักงาน ท�ำให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และสร้างแนวคิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่บริษทั ต่อไป ซึง่ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทีม่ าจากการร่วมมือกันของผูบ้ ริหารและพนักงานในการส่งมอบคุณค่า
ทีเ่ กิดขึน้ ให้กบั องค์กรและสังคม โดยบริษทั แบ่งการประกวดโครงการนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
โครงการนวัตกรรมแบบปิด
(Close Innovation)
เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อน�ำมาใช้พัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน และส่งมอบคุณค่าให้แก่บริษัท
โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการหลัก ได้แก่

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

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

โครงการนวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation)

ในปี 2563 มีโครงการส่งผลงานประกวดเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,156 โครงการ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการ President Awards
เป็นโครงการที่เน้นการคิดค้นนวัตกรรมภายในของบริษัท เพือ่ ค้นหาสินค้า บริการ และกระบวนการด�ำเนินงานใหม่ ๆ โดยพิจารณาจาก
ความหลากหลายของธุรกิจ เพือ่ ตอบโจทย์ของลูกค้า ผูบ้ ริโภค ตลอดจนชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างยัง่ ยืน โดยมีตวั อย่างโครงการ
ที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการ A WHOLE NEW WORLD
จากข้อจ�ำกัดของระเบียบปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงินสด ทีส่ ามารถท�ำได้เพียงทีส่ าขาธนาคารและตูเ้ อทีเอ็ม เท่านัน้ ท�ำให้
ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถงึ บริการนี้ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด จึงเกิด
แนวคิดในการเป็นตัวแทน “แบงกิง้ เอเจนท์ (Banking Agent)” ในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงินสดทีร่ า้ นเซเว่นอีเลฟเว่น ครบทุกบริการทางการเงิน เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถได้รบั การบริการทางการเงินอย่างทัว่ ถึงตลอด 24 ชัว่ โมง ตลอดจนมีการ
ด�ำเนินการบริหารจัดการหน้าร้านอย่างปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันความเสีย่ ง
ต่าง ๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้า

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
เพ�ม่ เง�นหมุนเว�ยนในระบบเศรษฐกิจ
ประชาชนไดรับความสะดวกและเขาถึง
บร�การทางการเง�นมากข�้น
เปนสวนหนึง่ ในการยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของประชาชน

6,673
66

สาขา ใหบร�การฝาก ถอนเง�นสดทีร่ า น

ลาน รายการ
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พลิกโฉม
“ฟ�ลมปดผนึกพ�มพลาย
ขาวกะเพราหมู”

เคร�อขายสรางสุข
สูปลายดามขวาน

ลดเวลาทํางานของพนักงานลง

18,000

ชั่วโมงตอเดือน

ลดคาใชจายลง

900,000

บาทตอเดือน

ความกาวหนาในป 2563
• ผูประกอบการเขารวมโครงการกวา 151 ราย
• ยอดขายรวม 98 ลานบาท
• ดําเนินการขยายผลแลว 5,738 สาขา
• สรางรายไดใหผูประกอบการรายยอย 136 ราย
• สนับสนุนสินคาจากชุมชน 800 กวารายการ
• ผูบร�โภคเขาถึงสินคาไดงาย รวมถึงสินคาที่เปนของดีแตละจังหวัด
• ลดปร�มาณขยะจากการใชสติ�กเกอร ได 12 ลานชิ�นตอป

• 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

HOME

การพัฒนาสินคา
ขนมปงแชเย็น
(Fresh Cream Bun)

10

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

HEALTH

ของฝากทั่วไทย
ชอปงายแคปลายนิ�ว
(24 Shopping)

10%

HEART

โครงการขยายผลจากเวที President Awards
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โครงการตรวจนับด้วยเสียงสังเคราะห์
จากภาระหน้าทีแ่ ละการใช้กำ� ลังของพนักงานจ�ำนวนมากในการ
ตรวจนับและจัดการสินค้า รวมทัง้ การตรวจนับทรัพย์สนิ ภายใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หน่วยงานบัญชีธรุ กิจค้าปลีก เกิดแนวคิด
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท�ำงาน โดยลดเวลา
ลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า และทรัพย์สนิ ภายในร้าน
โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์และวิธีการตรวจนับ จากเดิมที่ใช้นิ้ว
กดแป้นตัวเลขบนเครือ่ ง Personal Digital Assistant (PDA) ของ
พนักงานแต่ละคน เปลีย่ นเป็นการใช้เสียงสัง่ การและรับฟังเสียง
ตอบกลับจากเครื่อง Smart Phone แทน ท�ำให้สะดวกและ
คล่องแคล่วในการตรวจนับสินค้าตลอดจนมีความถูกต้อง
รวดเร็ว และแม่นย�ำมากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ได้ดำ� เนินงาน
โครงการเด่นจากปี 2562 มาอย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
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• จํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปร�ญญาตร�
รวม 1,855 ราย แบงออกเปน
• จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาและมีงานทําแลว
จํานวน 8 รุน รวม 148 ราย
• สรางรายไดใหกับนักศึกษาระหวางเร�ยน เฉลี่ย 10,500 บาทตอราย
• คุณภาพชีว�ตของผูเขารวมโครงการดีข�้น
• พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติใหมีความมั่นคง

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
(Approval Process Excellence Awards)
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจ โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
เพื่อให้การท�ำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลดภาระของพนักงาน โดยมีตัวอย่าง
โครงการที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการ Smart Employment Certificate
จากปัญหาการจัดท�ำและจัดส่งเอกสารหรือหนังสือรับรองต่าง ๆ จากส�ำนักงานใหญ่
ไปยังส�ำนักงานย่อย หรือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีความล่าช้า รวมทั้งความ
ไม่ปลอดภัยจากการจัดส่งระหว่างทาง หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท
จึงมีแนวคิดปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการเอกสารและหนังสือรับรองต่าง ๆ
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ผ่านระบบ Employee
Self-service โดยพนักงานของบริษทั สามารถท�ำได้ดว้ ยตัวเองผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน
ในการจัดทําเอกสาร
ลดคาใชจา ย

1.13

ลานบาทตอป
เชน คาใชจา ยในการจัดสง คาเชาอุปกรณ เปนตน
ลดเวลาการทํางานจากเดิม
รอยละ

100

ลดการใชกระดาษไดมากกวา

40,000

แผนตอป

ลดความผิดพลาดของเอกสารหร�อหนังสือรับรอง
ลดความเสี่ยงการสูญหายของเอกสาร
หร�อหนังสือรับรอง

โครงการ “3 ไม่”
(ไม่ต้องนับ ไม่ต้องสั่ง ไม่ต้องตรวจสอบและอนุมัติ)
เนื่องจากสินค้ากลุ่ม All Café เป็นสินค้าที่ขายดีเป็นอย่างมากท�ำให้ต้อง
เพิ่มสินค้าเป็นจ�ำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อลูกค้า จึงเกิดปัญหาในขั้นตอน
การนับสินค้าคงเหลือการสัง่ สินค้า การตรวจสอบและการอนุมตั กิ ารสัง่ สินค้าวัสดุ
กลุ่มแก้ว และวัตถุดิบส�ำหรับท�ำเครื่องดื่ม โดยกระบวนการท�ำงานดังกล่าว
มีความยุง่ ยากและซับซ้อน ส่งผลให้พนักงานสูญเสียเวลา และทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สูญเสียโอกาสทางการขาย และไม่สามารถส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้าได้
บริษทั จึงได้พฒ
ั นาระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยกลุม่ ค�ำสัง่ Robotic Process Automation
(RPA) แบบฟรีแวร์ ส�ำหรับการทดแทนกระบวนการทัง้ หมด เพือ่ ให้รา้ นไม่ตอ้ งนับ
ไม่ตอ้ งสัง่ ไม่ตอ้ งตรวจสอบและอนุมตั ิ วัสดุและวัตถุดบิ ต่าง ๆ แต่มเี พียงพอต่อ
การบริการลูกค้าได้ทกุ วัน ปัจจุบนั มีรา้ นเซเว่นอีเลฟเว่นทีใ่ ช้ระบบนีด้ ำ� เนินการแล้ว
146 สาขา

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
พนักงานไมตองนับ ไมตองสั่ง ไมตองผาน
กระบวนการตรวจสอบอนุมัติ

24

ลดเวลาในการสัง่ ได

24

นาทีตอ วัน

สรางความมั่นใจวาสินคา
จะเพ�ยงพอตอผูบร�โภค
ลดภาระงานของคลังสินคา
ลดเวลาตรวจนับสําหรับบัญชีตรวจนับ
(Auditor)
ความพ�งพอใจของพนักงาน รอยละ
(มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว)

85

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

บทนํ า

ลดเวลาในการออกคําสั่งซื้อ (PO)

PO

รอยละ

63

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอนุมัติ รอยละ

91

คูคาสามารถวางแผนการผลิต
และสงวัตถุดิบไดงายข�้น
บร�หารจัดการการสั่งสินคาไดดีข�้น
สินคามีคุณภาพ

HEART

โครงการแอปพลิเคชันสั่งสินค้าเร็ว ได้สินค้าสด
(Order Fast Get Fresh Application)
กลุ่มธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจร โดยเฉพาะสินค้า
อาหารสด จะมีคู่ค้า (Suppliers) เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละพื้นที่สาขา
แต่มกั จะเกิดปัญหาในกระบวนการสัง่ ซือ้ ทีต่ อ้ งมีเอกสารจ�ำนวนมากและ
ใช้เวลานาน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการสัง่ สินค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ที่มีความต้องการสินค้าสูง บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) จึงมี
แนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบและอนุมัติโดยได้พัฒนา
ระบบการสัง่ ซือ้ สินค้าในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทีค่ ำ� นวณการสัง่ ซือ้ สินค้า
ให้แบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับค�ำสั่งซื้อพิเศษได้ตามพื้นที่ตั้งของสาขา
สามารถจัดการงานสั่งซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ส่งผลให้
สามารถจัดหาสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และตรงความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ด�ำเนินการขยายผลโครงการเด่น
จากปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

175

ลดการใชกระดาษได

950,000

แผนตอป

ความพ�งพอใจของพนักงาน

93

รอยละ
(มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว)

Smart CDC from Platform
to Learning Center
โดยศูนยกระจายสินคา
CDC บางบัวทอง

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

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

• ลดขั้นตอนและเวลาการทํางานคิดเปนมูลคา 1.3 ลานบาท
• พนักงานมีความสามารถในการใชระบบและ
สามารถนําไปประยุกต ใชกับงานอื่น ๆ ได
• ความพ�งพอใจของพนักงานตอระบบการใชงาน รอยละ 80

ภาคผนวก

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

HOME

Smart Process Automation
โดยสายงานบัญชีและการเง�น

ความกาวหนาในป 2563

HEALTH

โครงการขยายผลจากเวที Approval Process
Excellence Awards
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish)
เป็นโครงการทีเ่ น้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่ าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทั
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงาน โดยมีตวั อย่างโครงการทีโ่ ดดเด่น ดังนี้
โครงการ Shopping Bag ถุงใส่อาหารอุ่นร้อน
เนื่องจากปัจจุบันร้านเซเว่นอีเลฟเว่นยังให้ถุงพลาสติก
แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากลุ่มข้าวกล่องอุ่นร้อนแต่พบกับ
ปัญหาที่ถุงพลาสติกมีขนาดใหญ่เกินไปส�ำหรับการ
ใส่ขา้ วกล่องเฉลีย่ 1-2 กล่อง ซึง่ ส่งผลให้สนิ ค้าหกและ
เป็นการใช้พลาสติกเกินความจ�ำเป็น จึงเกิดแนวคิด
ออกแบบถุงหูหว้ิ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของกลุม่ สินค้า
อุ่นร้อน โดยออกแบบฐานถุงให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับ
การใส่ถาดข้าว และมีขนาดทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้พอดีกบั
กล่องข้าวและลดการใช้พลาสติกตามนโยบายของบริษทั
ซึ่งถุงแบบดังกล่าวสามารถรับน�้ำหนักได้ 4 กิโลกรัม
ปัจจุบันมีการกระจายถุงพลาสติกรูปแบบใหม่ไปแล้ว
11,000 สาขา ทัว่ ประเทศ

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดการใชพลาสติกได

586

ความพ�งพอใจของลูกคา
รอยละ

ตันตอป

16

ลดตนทุนการผลิตได รอยละ

โครงการลดเวลารับสินค้าด้วยห้องรับสินค้า DC
เมือ่ มีสนิ ค้าจากศูนย์กระจายสินค้า (DC) มาส่งทีร่ า้ นสาขา ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การร้าน
ต้องยืนรอรับสินค้าเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าสูญหาย ส่งผลให้
พนักงานเสียเวลาเพิม่ ขึน้ สร้างความไม่สะดวกต่อลูกค้าขณะขนสินค้าเข้าร้าน
รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ ขนสินค้าชนลูกค้าหรืออุปกรณ์ในร้าน
จึงได้เกิดแนวคิดการใช้พนื้ ทีด่ า้ นหลังร้านให้เกิดประโยชน์ โดยให้ผขู้ นส่งสินค้า
เปลี่ ย นเส้ น ทางการขนสิ น ค้ า ให้ เ ข้ า พื้ น ที่ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า ด้ า นหลั ง ร้ า นแทน
การเดินผ่านทางหน้าร้าน พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านหลังร้าน
เพือ่ ป้องกันการทุจริตและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์อนื่ ๆ อีกด้วย นอกจากนัน้
ยังต่อยอดการใช้พนื้ ทีด่ า้ นหลังร้านให้เกิดประโยชน์สงู สุดโดยจัดพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บ
ลังกระดาษและลัง Break Case รวมถึงเป็นพื้นที่ให้พนักงานสาขาใช้ประชุม
ปัจจุบนั ด�ำเนินการแล้ว 409 สาขาทัว่ ประเทศ

โครงการลดเวลาสินค้าใกล้หมดอายุ กลุ่มของแห้งด้วย PDA
เนื่องจากพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต้องตรวจสอบสินค้าหมดอายุในกลุ่ม
ของแห้งทัง้ ร้านเพือ่ ป้องกันไม่ให้สนิ ค้าหมดอายุถงึ มือลูกค้าด้วยการจดลงสมุด
ซึง่ มีจำ� นวนมากและใช้เวลานาน จึงเกิดแนวคิดการจัดท�ำระบบบันทึกรายการ
สินค้าหมดอายุดว้ ย Google Form ผ่านแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มอื ถือ และการใช้
Personal Digital Assistant (PDA) ด้วยการเก็บข้อมูลและแสดงผลรายงาน
ในรูปแบบปฏิทินเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ปัจจุบันขยายผลด�ำเนินการแล้ว
11,000 สาขาทัว่ ประเทศ

100

ใชงานไดงายและสะดวกข�้น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดเวลาการทํางานของพนักงานได

63.5

นาทีตอวันตอสาขา

ลดอุบัติเหตุได รอยละ

100

เพ�่มรอบการขนสงสินคาได

0.65

รอบตอวัน

ความพ�งพอใจของลูกคา รอยละ

100

ลูกคาไดรบั บร�การทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดเวลาตรวจสอบสินคาหมดอายุได

45

45

นาทีตอเดือน

ลดโอกาสเกิดสินคาตัดจาย
จากสินคาหมดอายุ
สงมอบสินคาคุณภาพสูลูกคา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

บทนํ า

ลดเวลาการบันทึกรับสินคา

12.55

นาทีตอรอบ

ลดความผิดพลาดในการบันทึก
รับสินคาได รอยละ

100

เพ�่มรอบการขนสงสินคาได

0.02

รอบตอวัน

HEART

โครงการลดเวลาการบันทึกรับสินค้าจากคู่ค้าส่งตรง
(ไทยน�้ำทิพย์และเนสท์เล่)
เนื่องจากเมื่อมีการรับสินค้าจากคู่ค้าต้องมีการลงข้อมูลในใบแจ้งหนี้เสมอ
แต่เกิดปัญหารายละเอียดในใบแจ้งหนีไ้ ม่ชดั เจนท�ำให้ทงั้ พนักงานร้านสาขา
และคูค่ า้ ต้องใช้ระยะเวลานานในขัน้ ตอนนี้ จึงเกิดแนวคิดจัดท�ำระบบส่งข้อมูล
ใบแจ้งหนีใ้ นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-File เพือ่ ลดเวลาในการ
ลงข้อมูลรับสินค้าจากคู่ค้า พร้อมกับพนักงานมีการใช้ PDA ในการสแกน
รับสินค้าจากคู่ค้า ปัจจุบันมีการใช้กับสินค้าจากไทยน�้ำทิพย์และเนสท์เล่
โดยด�ำเนินการไปแล้ว 11,000 สาขา และมีแผนขยายผลด�ำเนินการกับสินค้า
จากคูค่ า้ รายอืน่ ต่อไป
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พนักงานมีเวลาบร�การลูกคาเพ�่มข�้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Kaizen มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อการบริหารการปฏิบัติการ (Operations
Management) ภายในบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในระยะยาว ด้วยความร่วมมือ
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าจนถึงพนักงานทุกคน โดยมีตัวอย่างโครงการ อาทิ
ลดเวลาในการทํา
รายงานของ
Pick to Light ดวย
เคร�่องมือ Macros

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

HEALTH

นํา RPA มาชวย
ในการจัดการเร�่อง
การจัดเก็บขอมูล
ของแบตเตอร�่

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

ในปี 2563

โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้

ภาคผนวก

มีโครงการส่งผลงานประกวด
เข้าร่วมทั้งสิ้น

152 โครงการ

HOME

งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards เป็นโครงการ
ความร่วมมือจาก 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อยมีอยู่ มาท�ำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้า
หรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสูผ่ ลงานนวัตกรรมทีส่ งู ขึน้ ในระดับ
ประเทศต่อไป
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อผลงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน

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

เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการน�ำส่งชิ้นเนื้อตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใน
โรงพยาบาล ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และห้องแล็บ ให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย�ำ
รวดเร็ว ทันท่วงที โดยใช้ IoT Platform เพื่อควบคุมและ Monitor ชิ้นเนื้อให้เซลล์คงสภาพ
สมบูรณ์ที่สดุ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างชิน้ เนือ้ การเคลือ่ นย้ายและการขนส่ง การล�ำดับความ
ส�ำคัญในการวินิจฉัยของห้องแล็บ และการแจ้งผลกลับไปที่แพทย์ ซึ่งน�ำไปสู่การวางแผน
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
อัตราการรอดชีวิต จาก
ร้อยละ
ร้อยละ

43
80-90
เป็น

ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาคีโม
ศัลยแพทย์ ได้ผลตรวจรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นย�ำมากขึ้น และผู้ป่วยได้รับการรักษา
ด้วยยาที่เหมาะสม และมีอัตราการรอด
ชีวิตเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึง
มาตรฐานการตรวจของห้องแล็บ
ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชื่อผลงาน
ชื่อบริษัท
ชื่อเจ้าของผลงาน

Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า
(รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม)
บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย

เป็นนวัตกรรมเส้นใยสังเคราะห์ทมี่ นี าโนซิงค์ออกไซด์เป็นส่วนผสม มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยยับยัง้
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โรคภูมิแพ้
โรคทีเ่ กีย่ วกับทางเดินหายใจทีม่ สี าเหตุจากแบคทีเรีย การติดเชือ้ ทีบ่ าดแผลและบริเวณผิวหนัง
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ท�ำให้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ฝังตัวอยู่ในเนื้อเส้นใย ท�ำให้
คุณสมบัติพิเศษนี้มีความคงทน แม้ผ่านการซักมาแล้ว 150 ครั้ง ไม่เหมือนการเคลือบ
โดยทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอทางการแพทย์ได้
เช่น ผ้าพันแผล ปลอกหมอน ผ้าปูเตียงผู้ป่วย ชุดชั้นใน ชุดแพทย์ และชุดผู้ป่วย เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
สร้างยอดขายได้มากกว่า

98

ล้านบาทต่อปี

ช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมี
นวัตกรรมที่แข่งขันในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น
ผลจากการทดลอง
พบว่าจะช่วยร่นระยะ
เวลาในการรักษา
ท�ำให้ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์
ถูกผสมอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร
จึงไม่ท�ำให้สารเคมีหลุดลอกออกจาก
ผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อผลงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน

UNC CALCIUM
บริษัท ยู้ ฟิชบอล จ�ำกัด
ดร.เกยูร โชคล�้ำเลิศ

นอกจากการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทาง
ธุรกิจส�ำหรับผลงานทีม่ นี วัตกรรม ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีม่ อี ยูห่ ลาย
ช่องทางของบริษัท

ยอดขายมากกว่า

70

ล้านบาทต่อปี

สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่น ๆ ได้ด้วยแนวทางของ
Circular Economy
เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือในอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง Circular Economy

HEART

ความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กับส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการท�ำวิจัย เพื่อสกัดแคลเซียมจาก
ก้างปลาที่เหลือจากการผลิตอาหารได้แคลเซียมชนิดที่มีโมเลกุลเล็ก
ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี ไม่มผี ลต่อกระบวนการย่อยอาหารทีท่ ำ� ให้
เกิดอาการท้องอืด ท้องผูก ช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมกระดูกและข้อทีส่ กึ หรอ
ช่วยลดอาการปวด

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

ช่วยเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค
ในการใช้แคลเซียม
จากธรรมชาติ

HEALTH
HOME
ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าท�ำงาน
เพราะพนั ก งานคื อ หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตของธุ ร กิ จ
ซีพี ออลล์ จึงปกป้องสุขภาพ ดูแลอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของพนักงานเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร ทั้งยังใส่ใจดูแลไปถึงครอบครัวพนักงาน
และคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วย
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าทำ�งาน
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563

20

รอยละ
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน
(Loss Ratio) ความปลอดภัย
ดานยานยนต

29

รอยละ
ของพ�้นที่เปาหมายไดรับ
การรับรองมาตรฐานสากล
เพ�่อการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ISO45001:2018

42

รางวัลดานความปลอดภัย
ระดับประเทศ

เปาหมายป 2563
บุคลากรของบร�ษัทไดรับความคุมครองดูแลดานอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเทียบเทาระดับสากล

SDG3 สรางหลักประกันวาคนมีชีว�ตที่มี
สุขภาพดีและสงเสร�มสวัสดิภาพ
สําหรับทุกคนในทุกวัย
3.4 ลดการตายกอนวัยอันควรจากโรค
ไมตดิ ตอ ผานการปองกัน การรักษา
สนับสนุนสุขภาพจ�ตและความเปนอยูท ดี่ ี
3.6 ลดจํานวนการตายและบาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุทางถนน

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
พ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัทที่มีการประยุกตใชมาตรฐานสากล
ISO 45001:2018 (รอยละ)

2561
2562
2563

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจาง
งานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่สมควรสําหรับทุกคน
8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสร�มสภาพ
แวดลอมในการทํางานทีป่ ลอดภัยและ
มัน่ คงสําหรับผูท าํ งานทุกคน รวมถึง
ผูท าํ งานตางดาว โดยเฉพาะหญิงตางดาว
และผูท ที่ าํ งานเสีย่ งอันตราย

7
24
29
เปาหมาย รอยละ 100
ณ ป 2653

หมายเหตุ: พ�น้ ทีเ่ ปาหมาย คือ ศูนยกระจายสินคา บร�ษทั ซีพ� ออลล จํากัด (มหาชน) บร�ษทั ซีพแ� รม จํากัด และบร�ษทั ซีพ� ร�เทลลิงค จํากัด
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงและโอกาส

โครงการสงเสร�มความปลอดภัย
ในการขับข�่สําหรับพนักงาน
รานเซเวนอีเลฟเวน
โครงการขอการรับรองระบบ
ISO 45001:2008

HOME

บริษทั มุง่ ด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในองค์กรภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ในปี 2563 บริษัทก�ำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม (SHE) ส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย
ที่สอดคล้องตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ทีด่ ขี นึ้ ในด้านความปลอดภัย ตลอดจนดูแลพนักงานให้มสี ภาพการท�ำงาน
ทีป่ ลอดภัย และไม่สง่ ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร พร้อมกันนี้ บริษัทได้ด�ำเนินโครงการตรวจประเมินประสิทธิผล
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและลด
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (Major Hazard Prevention & Emergency Response)
อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมให้เทียบเคียงกับระดับสากล ซึง่ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการยกระดับขับข�่ปลอดภัย
สําหรับ Rider

HEALTH

แนวทางการด�ำเนินงาน

ความคืบหนาป 2563
HEART

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่งผลให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทั้งหลายมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในการวางแผนเพือ่ รับมือกับการระบาดดังกล่าว การเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับสถานประกอบการและพนักงานจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ เพราะ
การเตรียมความพร้อมและมีแผนรับมือทีด่ นี นั้ สามารถลดความเสียหาย
และความเสีย่ งได้อย่างมาก นอกจากนี้ การมีอปุ กรณ์ทพี่ ร้อมและการสร้าง
ความตระหนักรูใ้ ห้กบั พนักงานยังถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ เพือ่ สร้างความพร้อม
ในการรับมือโรคระบาด ดังนั้น การก�ำหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ภายในองค์กรและแผนรับมือต่าง ๆ สามารถลดความเสีย่ งของพนักงาน
ในการติดและแพร่กระจายของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ได้ ตลอดจน
ส่งผลให้องค์กรสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน และความปลอดภัยของ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการดูแล เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ตามระดับ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยมีการเตรียมความพร้อม และ ความเสี่ยง ดังนี้
ด�ำเนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนือ่ ง
และเข้มข้น เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น • กรณีมบี คุ คลภายนอกแจ้งว่ามีลกู ค้ากลุม่ เสีย่ งเข้ามาใช้บริการในร้าน จะด�ำเนิน
การปิดร้านและท�ำความสะอาดนาน 2-3 ชัว่ โมง โดยบริษทั รับจ้างท�ำความสะอาด
ทั่วประเทศ ดังนี้
ที่เชื่อถือได้
1. ท�ำความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายในร้าน ตามจุดทีม่ กี ารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น เคาน์เตอร์
แคชเชียร์ เครื่อง POS (Point of Sale) จุดบริการเครื่องดื่ม อาหารอุ่นร้อน
• กรณีพนักงานร้านมีประวัติใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และเฝ้า
รวมถึงอุปกรณ์ ใส่อาหาร ใส่สินค้า โดยใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 3 ชั่วโมง
ระวังพักดูอาการทีบ่ า้ น 14 วัน หากไม่มอี าการจึงจะได้รบั อนุญาตให้เข้าท�ำงาน
2. ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น ที่คีบ มีด เขียง อุปกรณ์เครื่อง
ตามปกติ รวมถึงตัดจ่ายสินค้าในกลุ่มที่พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง
ชงเครื่องดื่ม ทุกครั้งหลังใช้งานโดยใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรค
3. ท�ำความสะอาดพื้นที่ภายในหลังร้าน เช่น ประตูทางเข้า ประตูตู้แช่แข็ง ตู้เก็บ
• ส�ำหรับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งจะท�ำความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายในร้าน
อุปกรณ์เตรียมการจ�ำหน่าย ราวบันได ประตูห้องน�้ำ ทุกครั้งหลังใช้งาน
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทุกชั่วโมง
โดยใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรค
4. เว้นระยะห่างในการให้บริการมากกว่า 1 เมตร
5. พนักงานทุกคนในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
6. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมตั้งจุดบริการ
เจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการลูกค้า

สรุปผลดําเนินงานดานการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พนักงาน
ชาย

2562
ปป2562
พนักงาน
ผูรับเหมา
หญิง
ชาย

ป 2563
ผูรับเหมา
หญิง

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผูรับเหมา
ชาย

ผูรับเหมา
หญิง

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท*
(IR)

3.81

1.16

2.43

1.23

4.53

2.37

2.25

0.44

อัตราการบาดเจ็บ
ที่มีความรุนแรงสูง
(ไมรวมเสียชีว�ต)*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

อัตราการบาดเจ็บ
ที่บันทึกทั้งหมด*

2.27

0.69

2.02

0.93

3.02

1.99

0.80

0.34

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานจากการทํางาน*
(LTIFR)

1.28

0.42

1.28

0.67

2.21

1.38

0.52

0.28

*กรณี ตอ 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน

จํานวนผูเสียชีว�ตดวยโรค
จากการทํางาน
ป 2561-2563
ของพนักงานชาย-หญิง
ผูรับเหมาชาย-หญิง
ราย

0

ป 2561-2563
อัตราการเจ็บปวย
กรณี
จากการทํางาน (OIFR)
ของพนักงานชาย-หญิง ตอ 1,000,000 ชั่วโมงทํางาน

0
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการน�ำผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มาปรับปรุงขั้นตอนการด�ำเนินงาน พื้นที่การท�ำงาน การอบรมพนักงาน รวมถึงปรับปรุงอุปกรณ์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

HEART

บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้ง 1) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับ
พื้นที่ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเลือกตั้งตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้าง ตามสัดส่วนที่กฎหมายก�ำหนด
และมีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดแล้ว บริษัทมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ก ารด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท โดยจั ด ให้ มี
2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับสายงาน มีวาระและการคัดสรรคณะกรรมการทุก 2 ปี มีหน้าที่ในการพิจารณา
ประเด็นปัญหาจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับพืน้ ที่ รวมถึงพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณ ซึง่ ด�ำเนินงานภายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลของ 3) คณะกรรมการนโยบายความปลอดภั ย ฯ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกาศและถ่ า ยทอดนโยบาย
ให้แต่ละสายงานน�ำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมไปถึงผู้รับเหมาและคู่ค้า
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

บทนํ า

โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

โครงสรางการบร�หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
HEALTH

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

F1
พ�้นที่
ซีพ�แรม

F2
พ�้นที่
ศูนยกระจาย
สินคา

ดานบร�หาร SHE
เลขานุการ

F3
พ�้นที่ซีพ�
ร�เทลลิงค

01
สํานักงาน
พ�้นที่สาทร
สีลม

02
สํานักงาน
พ�้นที่
ธาราปารค

03
พ�้นที่
รานเซเวน
อีเลฟเวน

04
พ�้นที่
การศึกษา

HOME

ที่ปร�กษา

05
พ�้นที่
สยามแม็คโคร
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แผนการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2562-2566

บริษัทมุ่งด�ำเนินงานพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety : OHS) สู่การรับรอง
ISO 45001:2008 อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการขยายพื้นที่การพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ
ศูนย์กระจายสินค้า (DC) และศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (CDC) มหาชัย สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ และจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมทั้งด�ำเนินงานด้านการตรวจรักษาระบบ (Surveillance) ISO 45001:2008 ผ่านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) จังหวัดล�ำพูน
ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (CDC) จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์กระจายสินค้า
บางบัวทอง โดยในปี 2563 พื้นที่ด�ำเนินการของบริษัทได้รับการรับรอง ISO 45001:2008 ร้อยละ 29
แผนงานพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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

2563
ฝกอบรม
และทบทวน
สถานะเร�่มตน

นํา ISO 45001
มาประยุกต ใช

ตรวจติดตาม
ภายในและ
การตรวจติดตาม
ภายนอก
โดย British
Standards
Institution (BSI)

2564

2565

2566

ไดรับการรับรอง • ไดการรับรอง
• ยื่นขอการรับรองเพ�่ม 6 พ�้นที่ (ป 2564)
Certificate
เพ�่ม 2 พ�้นที่
ISO 45001:2008
• ตรวจรักษาระบบ (Surveillance)
จํานวน 10 พ�้นที่ • ตรวจรักษาระบบ
Maintain Certification ISO 4500:2018
(Surveillance)
ตอเนื่อง 2 พ�้นที่ตอป
Maintain
Certification
• ดําเนินการ Implement ระบบทั่วประเทศ
ISO 4500:2018
ตอเนื่อง 10 พ�้นที่

พร้อมกันนี้ บริษทั ยังมุง่ ด�ำเนินงานการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านโปรแกรมหลัก
ดังนี้ 1) โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน 2) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 3) โปรแกรม
ลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และการจัดการความเครียด

โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับพนักงานที่เป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทจัดโปรแกรม
การตรวจสุขภาพประจ�ำปีตามปัจจัยเสีย่ งและตามหลักอาชีวอนามัยจากสถานพยาบาลทีไ่ ด้รบั การรับรองอย่างต่อเนือ่ ง พนักงานจะได้รับ
ผลการตรวจสุขภาพ และได้รบั การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแพทย์ และผูเ้ กีย่ วข้องตามกระบวนการของบริษทั ภายใต้การรายงานผลตรวจ
สุขภาพติดผนึกและการรักษาความลับ อีกทั้งด�ำเนินการให้มีห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ�ำตามพื้นที่ท�ำงาน โดยบริษัท
ด�ำเนินโครงการเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่หลากหลาย ดังนี้
1		 โครงการจัดรูปแบบการท�ำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangement)
มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานประจ� ำ ส� ำ นั ก งานสามารถเลื อ กเวลาในการท� ำ งานให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต
ของพนักงานได้ เพือ่ สร้างความสมดุลในชีวติ การท�ำงานและชีวติ ส่วนตัว (Work-life Balance) โดยบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและแนวทาง
ก�ำหนดให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานได้ 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�ำงานใหม่ได้ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้พนักงานสามารถเลือกท�ำงาน ณ สถานที่ใดก็ได้ (Work Anywhere) จ�ำนวน 1 วันต่อสัปดาห์ โดยในวันที่
พนักงานท�ำงานนอกสถานที่นั้นจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาความลับข้อมูลของ
บริษัทได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบนั รูปแบบการท�ำงานแบบ Work Anywhere อยู่ระหว่างด�ำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยในปี 2563
บริษทั ได้ดำ� เนินการวัดผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และผูเ้ กีย่ วข้องกับผูเ้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ พนักงาน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทดลอง กลุม่ หัวหน้างาน กลุม่ เพือ่ นร่วมงาน และกลุม่ ลูกค้าทีต่ ดิ ต่อ โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ ร้อยละ 92
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4 โครงการบ้านซีพีแรมนี้มีรัก
โครงการทีม่ งุ่ ให้ความส�ำคัญกับ “ครอบครัวของพนักงาน” โดยจัดให้พนักงานได้ทำ� กิจกรรมกับครอบครัว เพือ่ สร้างความรัก
ความผูกพันในครอบครัวของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจกัน รวมถึงยังช่วยสร้าง
เครือข่ายครอบครัวพนักงานในองค์กร โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว สร้างความตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของสถาบันครอบครัว และสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและครอบครัวของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ผลจากการด�ำเนินโครงการ มีพนักงานกว่า 56 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร
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3 โครงการ “รักษ์สุขภาพ”
บริษทั ซีพแี รม จาํ กัด มุง่ ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
มีสุขภาพที่ดี เนื่องจากบริษัทพบว่าพนักงานมีสุขภาพไม่แข็งแรง และ
มีสภาวะร่างกายที่อ้วน ก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
จึงได้ด�ำเนินโครงการรักษ์สุขภาพ สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงาน
มีการตืน่ ตัวในการออกก�ำลังกาย พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารวัดผลสมรรถภาพ
ร่างกาย ผ่านการวัดค่าสุขภาพที่ดีขึ้น 5 ด้าน ประกอบด้วย ค่าระดับ
น�้ำตาลในเลือด การเผาผลาญโดยการออกก�ำลังกาย การลดลงของ
น�ำ้ หนัก สัดส่วนไขมันในร่างกาย ระยะการเดินและวิง่ ปัจจุบนั มีพนักงาน
เข้าร่วม จ�ำนวน 101 ราย

บทนํ า

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานผ่านกิจกรรม Health Center Program
บริษัทมีการด�ำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการเข้ า ร่ ว มโครงการของพนั ก งานให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกายของพนักงาน อาทิ กิจกรรมแข่งขัน “ลด น�้ำ หนัก”
กิจกรรม “30 วัน พิชิต 18,999 แคลอรี่” กิจกรรม “แพลงก์ ลด พุง” ผ่านช่องทาง Line @eXtra Health Center
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5 โครงการ ลด BMI ใส่ใจสุขภาพ Season 2
โครงการ ลด BMI ใส่ใจสุขภาพ Season 2 สนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างถูกต้องในเรื่องพฤติกรรมการบริโภค และ
การออกก�ำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีคา่ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ลดลง และส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคณะท�ำงานคลินกิ ความปลอดภัยฯ จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการพนักงานทีม่ คี า่ BMI
เกินมาตรฐาน ได้แก่ เกณฑ์น�้ำหนักเกิน อ้วน อ้วนมาก และแม่ครัวโรงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง รวมถึง
มีการตรวจวัดค่า BMI ของผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือนเพื่อติดตามผล โดยในปี 2563 พนักงานที่เข้าร่วม จ�ำนวน 94 ราย มีค่า BMI
ลดลงกว่าร้อยละ 79.4
6 โครงการชมรมเพื่อนรักจักรยาน (Love to Bike)
มุ่งส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี ผ่านการจัดตั้งชมรมเพื่อนรักจักรยาน “Love To Bike” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานสุขภาพดีทงั้ กายและจิตใจ ลดความเครียดในการท�ำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน บริษทั และครอบครัว
ของพนักงานมากขึน้ ตลอดจนส่งเสริมการลดมลภาวะและช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม โดยการใช้จกั รยานแทนการเดินทางด้วยวิธอี นื่ ปัจจุบนั
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการกว่า 922 ราย

โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

บริษัทมุ่งด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้าง
การมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกคน ภายใต้การค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง รวมไปถึงเพือ่ นร่วมงาน พร้อมทัง้ ส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานแก่พนักงานทุกระดับ ครอบคลุมถึงคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา โดยจัดให้มี
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานโดยทั่วไป และความปลอดภัยตามความเสี่ยงของงาน ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
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จัดทําทะเบียนขอมูลผูใชรถ
จักรยานยนตของราน
เซเวนอีเลฟเวน

05

02

จัดอบรมขับข�่ปลอดภัย
ใหกับพนักงานรานเซเวน
อีเลฟเวนที่ใชรถ
จักรยานยนต

การตรวจสอบพฤติกรรม
การขับข�่ของพนักงาน
ผาน CCTV ยอนหลัง โดย
หนวยงานประกันคุณภาพ
มาตรฐานราน (QSSI)
ทุกเดือน

06

03

ใหความรูดานความ
ปลอดภัยผานสื่อ
Safety Tips

จัดทําระบบการรายงาน
อุบัติเหตุ (Call Center
ตลอด 24 ชม.) และ
มีการไตสวนหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

จํานวน

มีการตรวจสอบขอมูลผูใชรถ
จักรยานยนต และการรับรูข อ มูล
ขาวสาร Safety Tips

จัดทํา Application Last Mile
สําหรับผูขับข�่รถจักรยานยนตของ
รานเซเวนอีเลฟเวนเพ�่อตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับข�่ รวมถึงการ
แจงเตือนลวงหนา 30 วัน กอนหมด
อายุใบขับข�่ ภาษีรถจักรยานยนต
และ พ.ร.บ.

148,000 ราย

ภาคผนวก

ในป 2563
มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
สงเสร�มความปลอดภัยในการขับข�่
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2 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ส�ำหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ส�ำหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ต้องสวมหมวกกันน็อก มีใบขับขี่ และมี พ.ร.บ. รวมถึง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรง และความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ผ่านการด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
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รถจักรยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งมอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ และสร้างความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่าน
หลักสูตรย่อยที่หลากหลาย อาทิ องค์ประกอบในการขับขี่
อย่างปลอดภัย จิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย และการป้องกัน
อุบตั เิ หตุ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และมาตรการใช้รถของบริษทั
กระบวนการท�ำงานของ All Delivery แนวคิดเรื่องความ
ปลอดภัย และผลกระทบจากอุบัติเหตุ ปัจจุบัน All Delivery
มีให้บริการมากกว่า 11,791 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่เดินส่ง
1,759 สาขา และสาขาที่ใช้รถส่ง 10,032 สาขา พร้อมกันนี้
บริษทั ได้มกี ารจัดอบรมความปลอดภัย หลักสูตร “เถ้าแก่ขาย
และบริการ” ซึง่ มีจำ� นวนผูผ้ า่ นการอบรมทัง้ หมด 25,233 ราย

บทนํ า

1 โครงการยกระดับขับขี่ปลอดภัยส�ำหรับ Rider
จากโครงการ All Delivery ก�ำหนดให้พนักงานของร้าน
ท�ำหน้าที่ในการส่งสินค้าที่เรียกว่า Rider ซึ่ง Rider ต้องใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการส่งสินค้า ด้วยตระหนักถึง
ภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่ Rider ทีใ่ ช้รถจักรยานยนต์เพือ่ ส่งสินค้า
หรือใช้ส�ำหรับเดินทางมาปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
พนักงานผู้ ใช้รถจักรยานยนต์ต้องมีความตระหนักถึงด้าน
ความปลอดภัย และเป็นผูม้ รี ะเบียบวินยั มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ด้วย
ความจ�ำเป็นดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดท�ำหลักสูตร “ขับขี่
ปลอดภัยส�ำหรับ Rider” ขึน้ เพือ่ ให้ Rider มีความรูค้ วามเข้าใจ
อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

3		 โครงการกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2563
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
(Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ จากการด�ำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563
สถานประกอบกิจการทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ บริษัทได้รับรางวัล Zero Accident Campaign ประจ�ำปี 2563
จากการท�ำงาน บนพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่ อุบตั เิ หตุทมี่ สี าเหตุเกีย่ วเนือ่ ง ระดับทอง 1 รางวัล ระดับเงิน 3 รางวัล ระดับทองแดง 4 รางวัล
กับการท�ำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิตกิ ารประสบอันตราย และระดับต้น 3 รางวัล จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผน และบริหาร และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน)
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
4 โครงการพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety) ส�ำหรับพนักงานในสายการผลิต
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด มุ่งด�ำเนินงานส่งเสริมการลดพฤติกรรม งานการผลิตที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ ภายใต้การสื่อสาร
ความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิด การสร้างความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร
“ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่าง ผ่านรายงานความปลอดภัย 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาเขมร และ
ยั่งยืน” เพื่อยกระดับความปลอดภัยขององค์กร ตลอดจนสร้าง ภาษาพม่า)
ความตระหนักถึงพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในส่วน

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
100 100 100
พนักงานที่เขาถึงและรับรู
รายงานความปลอดภัย (รอยละ)

2561 2562 2563

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ 1.14 1.10
(IFR) (รอยละ)

0.86

2561 2562 2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

จํานวนอุบัติเหตุรถยนตพ�งชน
สมอบกกอนชนราน (ครั้ง)

114

15,000
13,514

42
84

ความเสียหายเฉลี่ยตอครั้ง (บาท)

ล็อก

จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต
พ�งชนสมอบกกอนชนราน (ราย)

HEART

จํานวนอุบัติเหตุรถยนตพ�งชนราน
(ครั้ง)

บทนํ า

5 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
บริษัทด�ำเนินการขยายผลการติดตั้งสมอบกต่อเนื่อง
เพือ่ ลดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจากยานพาหนะและลดความ
หลักการทำงานของสมอบก
ชน-พับ-ล็อก ไมใหเคลื่อนไหว
สูญเสียร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยสมอบกมีหลักการท�ำงาน
ไม่ให้รถยนต์หรือยานพาหนะเคลือ่ นที่ ด้วยการ ชน-พับ-ล็อก
นอกจากนี้ ส�ำหรับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ในจุดเสี่ยง
แต่ไม่สามารถติดตั้งสมอบกได้ บริษัทได้ด�ำเนินการท�ำ
ชน
พับ
คานคอนกรีต สูง 45 cm. และเพิม่ การท�ำคาน 40 cm.
ด้านข้างร้านที่เป็นผนังทึบด้วย
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12,500

84
25
17

2561 2562 2563

2561 2562 2563

HEALTH

2561 2562 2563

0
0
0
2561 2562 2563

โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการจัดการความเครียด

HOME

บริษัทสนับสนุนการท�ำงานภายใต้การยศาสตร์ที่เหมาะสมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
มีความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลต่องานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด�ำเนินโครงการยืดเหยียดลดโรค
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ให้พนักงานสามารถดูแลและป้องกันตัวเอง โดยเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งท่าทางการท�ำงานทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ป้องกันอาการปวดกล้ามเนือ้ โดยในปี 2563
ได้มกี ารจัดกิจกรรมยืดเหยียดลดโรคให้กบั พนักงานและและผูบ้ ริหารในพืน้ ทีข่ องศูนย์กระจายสินค้า บริษทั ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) หน่วยงานเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู หน่วยงานคัดสรร บริษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึงผู้บริหารวัยเกษียณ มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 483 ราย

ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน
หมุนเวียนใช้พลังงาน
อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นท�ำให้ ซีพี ออลล์ มิอาจนิ่งนอนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศ เรารับผิดชอบต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยหัวใจทีเ่ อือ้ อาทรต่อสิง่ แวดล้อม
จริงจังกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรียนรูก้ ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนด้วยสองมือของเรา
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน
หมุนเวียนใช้พลังงาน
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
ความเขมขนการปลอย
กาซเร�อนกระจก ตอหนวยรายได

2.17

ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอลานบาท
ปร�มาณการใชพลังงานหมุนเว�ยน

104,167
1.11

กิกะจ�ล

เทียบเปนรอยละ
จากการใชพลังงานทั้งหมด

ปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ลดได

12,269

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
จากการใชพลังงานทดแทน
ลดการใชพลังงาน

42,871
เมกะวัตตชั่วโมง

เปาหมายป 2563

ลดปร�มาณการใชพลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง�

10,869

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกตอหนวยรายได

รอยละ

10

เทียบกับปฐาน 2558

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก
ตอหนวยรายไดที่ลดลง (รอยละ)
-3.28
-10.33
-11.33
-11.43
-10.59
เปาหมาย -10
ณ ป 2563

2559
2560
2561
2562
2563

ตัน

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกตอหนวยรายได
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอลานบาท)
2.35

2559
2560
2561
2562
2563

2.18
2.16
2.15
2.17
เปาหมาย 2.19
ณ ป 2563

หมายเหตุ : มีการปรับปรุงคาแฟกเตอรการปลอยกาซเร�อนกระจกของพลังงานไฟฟาที่ซื้อมาจากภายนอก
โดยอางอิงขอมูล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

SDG7 สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงาน
สมัยใหม ในราคาทีส่ ามารถซือ้ หาได เชือ่ ถือ
ได และยั่งยืน
7.2 เพ��มสัดสวนของพลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใชพลังงานของโลก
7.3 เพ��มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของโลก
SDG12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน
12.2 บรรลุการจัดการทีย่ งั่ ยืนและการใชทรัพยากร
ทางธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปองกัน
การลด การแปรรูปเพ�อ่ นํากลับมาใชใหม
และการนํามาใชซาํ้
SDG13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ�่อตอสูกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดข�้น
13.1 เสร�มภูมติ า นทานและข�ดความสามารถ
ในการปรับตัวตออันตรายและภัยพ�บตั ิ
ทางธรรมชาติทเี่ กีย่ วของกับภูมอิ ากาศ
ในทุกประเทศ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ความคืบหนาป 2563
โครงการตอเนื่องลดการใช
บรรจ�ภัณฑพลาสติก (Packaging
Plastic) และพลาสติกแบบ
ใชครัง้ เดียวทิง� (Single-use Plastic)
นํารองโครงการใชรถไฟฟา (EV)
ในกระบวนการขนสงสินคา
โครงการตอเนื่อง เขารวมเปดเผย
ขอมูล CDP หมวดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change)

HEART

โครงการตอเนื่องการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย ชนิดติดตั้ง
บนหลังคา (Solar PV Rooftop)
สรางการมีสว นรวมกับคูค า และลูกคา
ในการลดผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

HEALTH

งานวิจยั หลากหลายบ่งชีว้ า่ ภายในระยะเวลาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้สง่ ผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทลี่ ดลงเป็น
อย่างมาก เนือ่ งจากธุรกิจต่าง ๆ มีการใช้ทรัพยากรเพือ่ การผลิตและการ
ด�ำเนินงานทีล่ ดลง อีกทัง้ ส�ำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International
Energy Agency : IEA) รายงานว่ามีการลดใช้พลังงานทัว่ โลกถึงร้อยละ 6
หรือเทียบเท่ากับการงดใช้พลังงานของประเทศอินเดียทัง้ ประเทศ โดยถือ
เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครัง้ ใหญ่ของโลก อย่างไร
ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ดังกล่าว ยังถือว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ส�ำคัญในการแก้ ไขปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต
และด้านพลังงานจึงจะนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแท้จริง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการปรับตัว การเพิ่มสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และ
การสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ทัง้ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครัง้ เดียวทิง้ การริเริม่ น�ำแนวทางการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้
เป็นต้น ซึง่ ยังคงต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินอย่างต่อเนือ่ ง
และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

บทนํ า

ความท้าทาย

197

แนวทางการด�ำเนินงาน
HOME
ภาคผนวก

บริษทั ด�ำเนินงานด้านการจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศผ่าน
คณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนในการก�ำกับดูแลและขับเคลื่อน
คณะท�ำงานเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น คณะท�ำงานเซเว่น โก กรีน
คณะท�ำงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
คณะท�ำงานติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตัง้ บนหลังคา คณะท�ำงาน
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชุมชนยั่งยืน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและตรงตามกลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” ส่งผลให้
เกิดการด�ำเนินการเชิงประจักษ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน
การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ตลอดจนขยายผลความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทมีกรอบการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย

01

02

03

04

การแสดงเจตจํานง

การประเมินความเสี่ยง
และโอกาส

การกําหนดนโยบาย
เปาหมาย และกลยุทธ

การดําเนินการ

ในการลดผลกระทบ
ทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับ และสอดคลอง
เปาหมายสากล SDGs

โดยผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งในการประเมิน
ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร
ทั้งในระดับ Top-down
และ Bottom-up
Management โดยใช
กรอบการประเมิน
TCFD

ในการลดการปลอย
กาซเร�อนกระจก
และมีมาตรการบรรเทา
หวงโชคุณคา
ของการดําเนินธุรกิจ

ผานโครงการตาง ๆ
ภายใตกลยุทธ
"เซเวน โก กร�น
(7 Go Green)"
ทั้ง 4 ดาน

05

การประเมิน
และติดตามวัดผล
ติดตามความคืบหนา
เทียบเปาหมาย รวมถึง
ว�เคราะหแนวทาง
ปรับปรุงผลดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน
ทุกไตรมาส

06

สื่อสาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ถึงกลยุทธ
การดําเนินการ
ความรวมมือกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
และความคืบหนา

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การด�ำเนินด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์มีความเข้มข้นมากขึ้น
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าทีต่ อ้ งปรับตัวตามสถานการณ์ดงั กล่าว ปริมาณการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้ ตาม
ปริมาณความต้องการของลูกค้า จึงเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ปริมาณขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว บริษทั ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยมุง่ บริหารจัดการขยะ ตรวจติดตามและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

เป้าหมายความยั่งยืน สู่ปี 2573 การปรับตัวการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience)

นับเป็นความพยายามอย่างต่อเนือ่ งในการร่วมรับมือภาวะการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศซึง่ เป็นประเด็นทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือของคนทัง้ โลก
บริษัทได้ศึกษาและน�ำข้อมูลจากหน่วยงานชั้นน�ำของโลกมาใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัง้ เป้าหมายความยัง่ ยืน ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ความท้าทายในการ
ด�ำเนินงานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ในการส่งมอบความสุขและ
โอกาสให้กบั สังคม บริษทั จึงตัง้ เป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการด�ำเนินการของบริษัทสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายใน
ปี 2573 และมีความตั้งใจในการร่วมควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับสภาพภูมอิ ากาศ (Science-based Targets : SBT) โดยถือเป็น
ความท้าทายการรักษาสมดุลในการเติบโตทางธุรกิจ และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทสนับสนุนการด�ำเนินงานตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ซึง่ ต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั่วโลก ขยายผลการด�ำเนินการให้เข้มข้น
ยิ่งขึ้นในการบรรลุเป้าหมายนี้

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ป 2564-2573 ขอที่ 11

Climate Resilience
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ
เปน

0

ในป 2573

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปผลการดําเนินงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) จําแนกตามขอบเขต
กลุม ซีพ� ออลล

เฉพาะ ซีพ� ออลล

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง
(Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง
(Scope 1)

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

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน
(Scope 2)

HEART

11,991
13,341
10,592

2561
2562
2563

845,852
925,501
924,504

2561
2562
2563

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) จําแนกตามแหลงกําเนิด
กลุม ซีพ� ออลล

นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเบนซิน

การเผาไหม
เชื้อเพลิงชีวภาพ

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

2561
2562
2563

8,730
8,021
8,303

2561
2562
2563

1,060
999
950

2561
2562
2563

6.60
0.19
0.04

2561
2562
2563

N/A
597
520
3,253
3,724
819

นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเบนซิน

กาซธรรมชาติ

การเผาไหม
เชื้อเพลิงชีวภาพ

845,852
925,501
924,504

2561
2562
2563

6,723
6,534
6,622

2561
2562
2563

77
66
65

2561
2562
2563

6.60
0.19
0.04

2561
2562
2563

N/A
471
487

ภาคผนวก

2561
2562
กาซมีเทนจากระบบ
2563
บําบัดนํ้าเสีย

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจากภายนอก

2561
2562
2563

HOME

กาซธรรมชาติ

2561
2562
2563

HEALTH

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจากภายนอก

เฉพาะ ซีพ� ออลล
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สัดสวนการปลอยกาซเร�อนกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) จําแนกตามขอบเขต
กลุม ซีพ� ออลล

เฉพาะ ซีพ� ออลล

99.11

99.23

(1,177,485)

(931,679)

0.77

0.89

(7,175)

(10,593)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง
(Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน
(Scope 2)

ปร�มาณการชดเชยการปลอยกาซเร�อนกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
การลดใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง
2561
2562
2563

การใชพลังงานทดแทนหร�อพลังงานหมุนเว�ยน

4,945.97
33,332.36

2561
2562
2563

85,212.55

744
2,491
12,269

หมายเหตุ : การใชพลังงานทดแทนหร�อพลังงานหมุนเว�ยน ประกอบดวย การใชพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การใชพลังงานความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย และการใชพลังงานความรอนใตพ�ภพ

สัดสวนการใชพลังงาน (กิกะจ�ล)
กลุม ซีพ� ออลล

เฉพาะ ซีพ� ออลล

5.94

1.38

(556,226)

92.95

1.11

(8,699,470)

(104,167)

พลังงานหมุนเว�ยน

(96,538)

98.31

0.31

(6,862,300)

พลังงานที่ซื้อจากภายนอก

(21,613)

พลังงานที่ใชแลวหมดไป

ปร�มาณการใชพลังงาน (กิกะจ�ล) จําแนกตามแหลงพลังงาน
กลุม ซีพ� ออลล
พลังงานไฟฟา 2562
ที่ซื้อจาก
2563
ภายนอก

เฉพาะ ซีพ� ออลล

8,578,506
8,699,470

นํ้ามันเบนซิน

2562
2563

พลังงาน
หมุนเว�ยน

2562
2563

26,598
104,167

กาซปโตเลียม 2562
เหลว
2563

นํ้ามันเตา

2562
2563

0
0

กาซธรรมชาติ

นํ้ามันดีเซล

2562
2563

122,440
122,788

2562
2563

15,363
14,636

พลังงานไฟฟา 2562
ที่ซื้อจาก
2563
ภายนอก

348,141
355,268

พลังงาน
หมุนเว�ยน

58,217
63,533

6,703,830
6,862,300

นํ้ามันเบนซิน

2562
2563

1,440
21,613

กาซปโตเลียม 2562
เหลว
2563

นํ้ามันเตา

2562
2563

0
0

กาซธรรมชาติ

นํ้ามันดีเซล

2562
2563

94,275
95,527

2562
2563

2562
2563

1,022
1,010
0
0
0.003
0.82

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ปร�มาณการใชพลังงานหมุนเว�ยน
กลุม ซีพ� ออลล

2,983

0.19

0.04

26,598

21,613
0.31

0.29
638 0.01 1,440 0.02

163 0

2560
2561
2562
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเว�ยนตอพลังงานทั้งหมด (รอยละ)

2563

HEART

1,675
2561
2562
2563
พลังงานหมุนเว�ยน (กิกะจ�ล)

2560

เฉพาะ ซีพ� ออลล

104,167
1.11

การจัดการบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกทั้งหมด (ตัน)

ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกเฉลี่ย (ตันตอสาขา)

30,126.39
22,259.12

24,753.02

2561

2562

2.25

2563

2560

2561

2.57
1.97

2562

2563

หมายเหตุ : ครอบคลุมบรรจ�ภัณฑ 1. ที่ใชในการขาย (ทั้ง Primary และ Secondary packaging) 2. ที่ใชในการดําเนินการของบร�ษัท

HEALTH

2560

24,514.93

2.17

สัดสวนการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก (ตัน) จําแนกตามประเภท

2.19
(536.49)
0.96
(234.96)
0
(0)
6.68

ป 2563

22.63
(5,548.95)
0.66

(ตัน)

(162.99)

(1,638.14)

66.87

HOME

(16,393.40)

PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

Other

การจัดการบรรจ�ภัณฑพลาสติก (ตัน) จําแนกตามประเภท
N/A
N/A
N/A
รอยละ 7.37 (1,807.81)

2560

รอยละ 87.52 (19,481.18)
ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
รอยละ 88.13 (21,814.83)
พลาสติกที่ผลิต
รอยละ 86.04 (25,920.66) มาจากวัสดุร� ไซเคิล
รอยละ91.77 (22,496.80) (Recycled Content)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
ที่สามารถ 2561
นํากลับมาใชใหม 2562
(Recyclable) 2563

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไมมีขอมูลหร�อไมสามารถเก็บขอมูลได

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่สามารถ 2561
ยอยสลายได 2562
(Compostable) 2563

2560

N/A
N/A
รอยละ 0.00012 (0.035)
รอยละ 0.00012 (0.030)

2560
2561
2562
2563

N/A
N/A
รอยละ 0.0045 (1.38)
รอยละ 12.41 (3,042.17)

ภาคผนวก

2560

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่สามารถ 2561
นํากลับมาใชซํ้า 2562
(Reusable) 2563
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การจัดการบรรจ�ภัณฑที่ ไมใชพลาสติก
ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑที่ ไมใชพลาสติก (ตัน) แยกตามประเภท
4,761.91

2562

3,938.93

ไม หร�อ กระดาษ 2563

2562

17.42

2563 0.19

โลหะ

2562
แกว

2563

526.15
146.94

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ (ตัน) ที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Recyclable) และหร�อ ไดรับการรับรอง (Certified Material)
2562
2563
ไม หร�อ กระดาษ

15.24

โลหะ

17.42

แกว

526.15

นํากลับมาใชใหม 539.33

ไดรับการรับรอง 881.61

นํากลับมาใชใหม 0.19
นํากลับมาใชใหม 146.94

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ (รอยละ) ที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Recyclable) และหร�อ ไดรับการรับรอง (Certified Material)
2562
2563
ไม หร�อ กระดาษ

0.32

โลหะ

100

แกว

100

นํากลับมาใชใหม 13.69

ไดรับการรับรอง 22.38

นํากลับมาใชใหม 100
นํากลับมาใชใหม 100

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมอื่น ๆ (Scope 3) (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) จําแนกตามหมวดหมู

CO2

การซื้อสินคา
และบร�การ

รอยละ

9.75

137,739

การขนสงและ
กระจายสินคา
(ตนนํ้า)

รอยละ

9.99

141,122

CH4

N2O

การเดินทาง
เพ�่อธุรกิจ

รอยละ

0.06
793

HFC5

การจัดการของเสีย
ที่เกิดจาก
การดําเนินธุรกิจ

รอยละ

4.81

68,003

PFCs

การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ
ที่จําหนาย

รอยละ

0.72

10,226

SF6

การใชงาน
ผลิตภัณฑ
ที่จัดจําหนาย

รอยละ

74.46

1,052,100

การเดินทาง
ไป - กลับ
ของบุคลากร

รอยละ

0.21
2,934

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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บทนํ า

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษทั มุง่ ด�ำเนินงานด้านการประเมินความเสีย่ ง และโอกาสด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผ่านการระบุปจั จัยความเสีย่ ง
จากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การประเมินของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
และตามกรอบการรายงานของคณะท�ำงานเปิดเผยข้อมูลการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related
Financial Disclosures : TCFD) จากเจตจ�ำนงการประเมินความเสี่ยงตามนโยบายที่บริษัทประกาศไปในปี 2563 ซึ่งมีการ
พิจารณาปัจจัยที่หลากหลายและมีผลประเมินเบื้องต้น ดังนี้

ผลกระทบต่อบริษัท

โอกาสในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
(Roadmap) ด้านการจัดการขยะพลาสติก
เริ่มตั้งแต่ปี 2561– 2573 เพื่อขับเคลื่อน
การลดมลพิษที่เกิดจากพลาสติก ตลอดจน
มุ่งลดการใช้ถุงพลาสติก พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)

• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
บรรจุภัณฑ์

โอกาสในการด�ำเนินงานด้านการค้าขาย
แลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก และร่าง พ.ร.บ.
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก�ำหนดการจัดท�ำ เปิดเผย มาตรการด้าน
ก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน
การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก
ยังไม่ได้ถกู ประกาศใช้เป็นกฎหมายในประเทศ

• โครงสร้างราคาและต้นทุน
ในการด�ำเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน

เทคโนโลยี
(Technology)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อการปรับตัว
ขององค์กร ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ

• ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงเทคโนโลยี ตลอดจน
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และสินค้า
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ข้อบังคับ
(Legal)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
หรือข้อบังคับที่เกิดขึ้นใหม่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ โอกาสในการใช้
ข้อบังคับในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก
ที่ผนวกเข้าไปในจริยธรรมธุรกิจส�ำหรับคู่ค้า

• ค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ
และการจัดหาวัสดุทดแทน
ในการปรับทิศทางการด�ำเนินงาน
จัดการพลาสติก

กฎหมายปัจจุบัน
(Current Regulation)

• ชื่อเสียงด้านการจัดการขยะพลาสติก
และบริการที่ส่งเสริมการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ชื่อเสียงด้านบริการที่ส่งเสริม
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

HEALTH

กฎหมายเกิดใหม่
(Emerging
Regulation)

HEART

โอกาสและความเสี่ยง

HOME
ภาคผนวก
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โอกาสและความเสี่ยง

ผลกระทบต่อบริษัท

ความเสี่ยงเรื่องของสัดส่วนการเติบโต
ของการบริโภคที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อาจส่งผล
ให้โอกาสในการขยายตลาดสูญเสียไป
ถ้าบริษัทยังไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
ตามความคาดหวังของผู้บริโภคได้

• ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

ชื่อเสียง
(Reputation)

ความเสี่ยงที่เกิดจากความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลิตภัณฑ์ บริการ
และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผล
ต่อชื่อเสียงและมูลค่าของแบรนด์

• ความไม่ชัดเจนของการสร้าง
การมีส่วนร่วมตามนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลต่อ
ชื่อเสียงด้านลบ

ความเสี่ยง
ทางกายภาพ
แบบเฉียบพลัน
(Acute Physical)

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ
แบบเฉียบพลันจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น น�้ำท่วม ข้อจ�ำกัด
ของการขนส่ง กระบวนการผลิตหยุดชะงัก
และความล�ำบากของพนักงานในเรื่อง
การเดินทาง เป็นต้น

• รายได้ที่ลดลงที่เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลให้จ�ำนวนผู้บริโภคลดน้อยลง

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ
แบบเรือ้ รังจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อุณหภูมิที่สูงขึ้น
จ�ำนวนวันที่อากาศร้อนมากเพิ่มขึ้น เป็นต้น
พร้อมกันนี้ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง อาจส่งผลต่อการ
ย้ายถิ่นฐาน การระบาดของแมลง และเกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อผลิตผลทางการเกษตร
ที่อาจจะส่งมอบไม่เต็มศักยภาพ

• การผลิตและคุณภาพของสินค้า

การตลาด
(Market)

ความเสี่ยง
ทางกายภาพ
แบบเรื้อรัง
(Chronic Physical)

• ชื่อเสียงด้านบริการที่ส่งเสริม
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• อัตราการขาดงานของพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพ
ทางกายภาพ และปัญหาสุขภาพจิต
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• ผลผลิตทางการเกษตรและวัตถุดิบ
ของผลิตภัณฑ์
• ค่าใช้จ่ายและผลการด�ำเนินงาน
ด้านการจัดการพลังงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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HEART

01
การบร�หารการจัดการอยาง
เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
(Green Store)

04

การดําเนินงานดานการ
ขนสงและกระจายสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
(Green Logistic)

ลดการปลอย
กาซเร�อนกระจก
ลดการใชพลังงาน
บรรจ�ภัณฑเพ�่อสิ�งแวดลอม

การปลูกจิตสํานึก
เพ�่อสิ�งแวดลอม
(Green Living)

03

02

HEALTH

การจัดการบรรจ�ภัณฑ
เพ�่อสิ�งแวดลอม
(Green Packaging)

HOME

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)
จากความมุง่ มัน่ ของบริษทั ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดการใช้
พลังงาน จึงด�ำเนินงานผ่านกลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน
(7 Go Green) โครงการทีม่ งุ่ สร้างความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม
ให้กบั ชุมชน สังคม และประเทศ มุง่ เน้นผลลัพธ์ในการลด
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก การลดการใช้ พ ลั ง งาน
และการลด ละ เลิกใช้ถงุ พลาสติก ภายในเซเว่นอีเลฟเว่น
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ตลอดจนมุง่ สร้างความตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่า
ของสิง่ แวดล้อม สนับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
และเพิม่ การรับรู้ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพื่อพัฒนา
การด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผ่านการร่วมมือจากชุมชนและสังคม พร้อมกันนี้ บริษัท
ด�ำเนินการสื่อสารผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสของการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ภายใต้โครงการเปิดเผย
ข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ CDP

บทนํ า

พร้อมกันนี้ ในปี 2563 บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคธุรกิจ
จึงได้จดั ให้มกี ารให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ Risk Champions ซึง่ เป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานผ่านกรณีศกึ ษาด้านการจัดการ
ความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัท โดยกิจกรรมประเมิน
ความเสีย่ ง มีประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญทีใ่ ห้ Risk Champions ประเมินโอกาสในการเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
อาทิ ประเด็นน�ำ้ ท่วมเฉียบพลันทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านของบริษทั การจัดหาวัตถุดบิ ส�ำคัญ ประเด็นกฎหมายและมาตรการ
ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ ประเด็นกฎหมายและมาตรการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวของภาครัฐ
ประเด็นภาพลักษณ์ในแง่ลบของบริษัทจากการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมา
นิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ภาคผนวก
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1. การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store)
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
ใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนได

19,503 เมกะวัตตชั่วโมงตอป

9,459 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ลดคาใชจายดานพลังงานได 72 ลานบาทตอป

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

คูคา

การผลิต

จําหนายสินคา / บร�การ

กระจายสินคา

ลูกคา

โครงการเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency)

42,871 เมกะวัตตชั่วโมงตอป
ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 20,792 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ลดคาใชจายดานพลังงานได 158 ลานบาทตอป

เพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานได

คูคา

Scope 1

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

1,758
1.85

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

• ลดคาใชจายดานพลังงานได
ลานบาทตอป

การผลิต

จําหนายสินคา / บร�การ

กระจายสินคา

ลูกคา

Scope 2

• ลดการใชพลังงานทั้งหมด

224,547
30,251
230

กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

• ลดคาใชจายดานพลังไฟฟา
ลานบาทตอป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการปรับปรุงระบบสารทําความเย็น
(Refrigerant Improvement)

1,758 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ลดคาใชจายดานพลังงานได 1.85 ลานบาทตอป

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

HEART

คูคา

โครงการใบเสร็จรับเง�น / ใบกํากับภาษีเต็มรูป แบบอิเล็กทรอนิกส
บร�ษัทไดเปดชองการรับใบเสร็จรับเง�น
ใบกํ า กั บ ภาษี อ ย า งย อ และใบกํ า กั บ
ภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ผานแอปพลิเคชัน 7-Eleven ถือเปนการ
ร�เร�่มการดําเนินงานเพ�่อการพัฒนา
อยางตอเนือ่ งของบร�ษทั รองรับว�ถชี วี ต�
ดิจทิ ลั และอํานวยความสะดวกใหแกลกู คา
นับตั้งแตการเร�่มดําเนินการโครงการ
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดใบเสร็จรับเง�น ใบกํากับภาษีอยางยอ
ไปไดทั้งสิ�น
รายการ

ใบกํากับภาษีเต็มรูป

รายการ

HEALTH

4,471,018
53,314
30.46
85

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

หร�อเทียบเทาการปลูกไมสักอายุ 15 ป
จํานวน

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

HOME

คูคา

ตน

ภาคผนวก
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2. การด�ำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
การด�ำเนินการตั้งแต่กระบวนการกระจายและขนส่งสินค้าที่ส่งเสริมการลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
โครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
ใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนได

5,794 เมกะวัตตชั่วโมงตอป

2,810 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ลดคาใชจายดานพลังงานได 21.44 ลานบาทตอป
ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

คูคา

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

โครงการเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency)

3,106 เมกะวัตตชั่วโมงตอป
ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 1,506 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ลดคาใชจายดานพลังงานได 11.49 ลานบาทตอป

เพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานได

คูคา

การผลิต

กระจายสินคา

• ลดการใชพลังงานทั้งหมด

• ลดการใชพลังงานไดทั้งหมด

32,041
4,317
32.93

กิกะจ�ล

กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

• ลดคาใชจายดานพลังไฟฟา

• ลดคาใชจายดานพลังงาน

ลานบาทตอป

ลานบาทตอป

โครงการยานยนต ไฟฟา (Electric Vehicle)
• ติดตั้งสถานีอัดประจ�ไฟฟาสําหรับยานยนต จํานวน

24

สถานี
• นํารองโครงการใชรถไฟฟาในกระบวนการขนสงสินคา
• โครงการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนสงสินคา

36 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
- ลดคาใชจายดานพลังงาน 0.16 ลานบาทตอป

- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

คูคา

ลูกคา

Scope 2

Scope 1

490
36
0.16

จําหนายสินคา / บร�การ

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ลดและทดแทนการใชพลาสติก
ณ แหลงกําเนิด โดยการพัฒนาบรรจ�ภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

HEALTH

มาตรการ 1

HEART

บริษัทด�ำเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ โดนมีจุดมุ่งหวังในการลดปริมาณขยะที่ส่งเข้ากระบวนการ
ฝังกลบให้น้อยที่สุด ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก” ที่ส่งเสริมแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกจากภาครัฐที่มุ่งน�ำ
ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์รอ้ ยละ 100 ภายในปี 2570 บริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืน และมีเป้าหมายหลัก
เพือ่ ป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม และค�ำนึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนบนแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ค�ำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่บริษัทสามารถควบคุมได้โดยตรง ซึ่งค�ำนึงถึงประเด็นด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ
สามารถด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม และเกิดมูลค่าสูงสุด รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้
(Sustainably - managed renewable resources) ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายหลักด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน คือ
ร้อยละ 100 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่น�ำมาใช้บรรจุสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) จะต้องสามารถ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reusable) หรือน�ำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ภายในปี 2568
โดยด�ำเนินการภายใต้ 3 มาตรการหลัก 4 แนวทาง ดังนี้

บทนํ า

3. การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

มาตรการ 2

HOME

ลดและเลิกการใชพลาสติก ณ ขั้นตอน
การบร�โภค โดยการสรางการมีสวนรวมกับ
ผูบร�โภค ขับเคลื่อนการลด เลิก การใช
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง (Single-use
Plastic)

มาตรการ 3

ภาคผนวก

คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน
หลังการบร�โภค โดยการสงเสร�มและสราง
การมีสวนรวมกับผูบร�โภคคัดแยกขยะ
รวมถึงสนับสนุนการนําขยะบรรจ�ภัณฑ
กลับมาใชใหเปนประโยชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy)
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โครงการดานการจัดการบรรจ�ภัณฑที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

Recycle &
Circular Economy

นําบรรจ�ภัณฑที่ใชแลวหมุนเว�ยนกลับมาใชซํ้า
• โครงการใชซํ้า ถ.ถุงทนทาน
ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า 1,808 ตัน
• โครงการบรรจุภัณฑจากวัสดุรี ไซเคิล
(ถุงขยะที่ใชในสํานักงาน พาเลทในศูนยกระจายสินคา
ลัง Break case ลังนมที่ใชบรรจุสินคาสําหรับขนสง)
ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า 1,663 ตัน
• โครงการ “หมุนวน เพื่อ เศรษฐกิจหมุนเวียน”
ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า 44 ตัน
• โครงการบงชี้สัญลักษณรี ไซเคิล
รอยละ 99.25 บนบรรจุภัณฑของสินคา
ภายใตการควบคุมของบริษัท

Replace

ใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
Scope 3

3,515

ตัน
ปร�มาณการนําพลาสติกหมุนเว�ยน
กลับมาใชซํ้า

• โครงการกระดาษที่ ไดรับการรับรองจากปาปลูก
ทดแทน FSC, PEFC
(กลองแซนดวิชอบรอน กระดาษหุมหลอด)
ปริมาณการใชกระดาษที่ ไดรับการรับรอง 882 ตัน
• โครงการใชพลาสติกและวัสดุที่สามารถยอยสลายได
ตามธรรมชาติ (แกวกระดาษเคลือบ PBS
หลอด PLA) ปริมาณการใชพลาสติก
ที่สามารถยอยสลายได 766 ตัน

11,289

ตัน
ลดปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก

85,212

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(จากการลดใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ�ง)

1,648

ตัน
ใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

Reduce

ลดปร�มาณการใชที่เกินความจําเปน
• 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

Reinvent

สรางการมีสวนรวมกับคูคาพัฒนา
นวัตกรรมบรรจ�ภัณฑ
• โครงการความรวมมือและพัฒนาบรรจุภัณฑ
รวมกับคูคา 13 โครงการ
• โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของคูคาที่สําคัญ
ลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 suppliers) ในหวงโซ
อุปทาน กลุมอาหาร เครื่องดื่ม และกลุม Non-food
บงชี้สัญลักษณรี ไซเคิล บนบรรจุภัณฑสําหรับสินคา
National Brand และหลีกเลี่ยงการใช PVC
รอยละ 85

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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4. การปลูกจิตส�ำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Living)

HEART

โครงการรวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก สานต่อสู่ โครงการลดและทดแทน
บริษัทด�ำเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ภายนอกองค์กร จึงจะสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถงุ โดยผลการด�ำเนินโครงการสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้กว่า
พลาสติก” โครงการปลูกจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการ 238 ล้านบาท สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ
ลดใช้ถงุ พลาสติกทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งผ่านความร่วมมือ 391 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อ
กับลูกค้าและคูค่ า้ เพือ่ ตอบรับนโยบายของภาครัฐในการสร้าง สู ้ ภั ย โควิ ด -19 ในโครงการ #คนไทยไม่ ทิ้ ง กั น ให้ กั บ
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนงดใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนสร้าง มหาวิทยาลัย โรงเรียน กลุ่มเปราะบาง วัด มูลนิธิ จ�ำนวน
วัฒนธรรมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการไม่รบั 408 แห่ง โดยในปี 2563 สามารถลดการใช้ถงุ พลาสติกสะสม
ถุงพลาสติก ซึ่งการด�ำเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ ได้ทั้งสิ้น 2,935 ล้านใบ
ถุงพลาสติกจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

HEALTH

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดปร�มาณการใชถุงพลาสติก

1,935

ลานใบ

ลดปร�มาณการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง

1,029

HOME

พร้อมกันนี้ ในปี 2563 บริษัทสานต่อ “โครงการลดและ
ทดแทน” เพือ่ ส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้
(Single-use Plastic) ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว
ซึง่ เป็นขยะทีพ่ บในทะเลมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 2 (ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ) ในปี 2563 บริษทั มีเป้าหมาย
ในการลดพลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้ 1,000 ล้านชิน้ โดยด�ำเนินการ
รณรงค์และส่งเสริมผ่านหลากหลายโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการน�ำแก้วมา...ราคาพิเศษ โครงการงดให้ ช้อน ส้อม
ต้องขอร้อง โครงการ ALL Café No Cup ทั่วประเทศ รวมทั้ง
โครงการทดแทนการใช้พลาสติกด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ลานชิ�น

ลดปร�มาณการใชถุงพลาสติก
และพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง

10,869

ตัน

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

คูคูคค
า า

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

ภาคผนวก

85,212

212

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon City)
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย (UNDP Thailand) ด�ำเนินงานรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผ่านระบบการจัดการอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และขยายโครงการครอบคลุม 5 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนปัญหาขยะพลาสติก พร้อมทั้งมุ่งด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
คูคูคค
 า า

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

โครงการร่วมยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทจัดประชุมร่วมกับคู่ค้างานบริการ จ�ำนวน 7 บริษัท ในการร่วมยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในโรงงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการด�ำเนินการด้าน
อุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าผ่านการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง พร้อมเน้นการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดปริมาณของเสีย รวมถึงป้องกันปัญหามลพิษที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

คูคูคค
า า

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

โครงการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยด�ำเนินการประเมินการปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ของผลิตภัณฑ์ และด�ำเนินการขอรับการขึน้ ทะเบียนคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ผลิตภัณฑ์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) : TGO) โดยในปี 2563 บริษัทด�ำเนินการขึน้ ทะเบียนรับรองฉลาก
สินค้าคาร์บอน (Carbon Footprint Product Label) จ�ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และด�ำเนินการขึ้นทะเขียนฉลากลดการปล่อยคาร์บอน
(Carbon Footprint Reduction Label) จ�ำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

คูคูคค
 า า

การผลิต

กระจายสินคา

จําหนายสินคา / บร�การ

ลูกคา

ปกป้องระบบนิเวศ
ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว
ซีพี ออลล์ มุ่งด�ำเนินธุรกิจ ด้วยหัวใจและเจตนารมณ์สีเขียว เราร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเปลี่ยนระบบนิเวศรอบตัวให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ขยะหรือของเสียต้องถูกจัดการหมุนเวียนใช้ใหม่หรือก�ำจัดด้วยวิธที ถี่ กู ต้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในผืนป่าและมหาสมุทร ต้องปกป้องรักษาไว้
ให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบถึงเจเนอเรชั่นรุ่นต่อไป
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ปกป้องระบบนิเวศ
ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
นําขยะอาหารไปใชประโยชน

20

ตัน

*จากโครงการ Food Waste
Management นํารองพ�้นที่เกาะสมุย

ปลอยลูกปูมา

200,000

ตัว

ปลูกตนไมสะสม

15,706

ตน

เปาหมายป 2563
วัตถุดิบหลักผานการประเมินการจัดหาจากแหลงผลิตที่ไมบุกรุก
ทําลายปาไมและทรัพยากรทางทะเล

รอยละ

100

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย

SDG12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน
12.3 ลดขยะเศษอาหารในการคาปลีกและ
ผูบร�โภค และลดการสูญเสียอาหาร
จากกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทาน
12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปองกัน
การลด การแปรรูปเพ�่อนํากลับมาใชใหม
และการนํามาใชซํ้า
SDG14 อนุรกั ษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพ�่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
14.1 ปองกันและลดมลพ�ษทางทะเลทุกประเภท
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผนดิน

วัตถุดิบหลักผานการประเมินการจัดหาจากแหลงที่รับผิดชอบ
(รอยละ)
2561

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

52

2562

100

2563

100
เปาหมาย
ณ ป 2563
รอยละ 100

SDG15 ปกปอง ฟ��นฟ� และสนับสนุนการใชระบบ
นิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม
อยางยัง่ ยืน ตอสูก ารกลายสภาพเปนทะเล
ทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟ�น� สภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
15.1 สรางหลักประกันวาจะมีการอนุรกั ษ
การฟ�น� ฟ� และการใชระบบนิเวศบนบก
และในนํา้ จ�ด ในแผนดิน รวมทัง้ บร�การทาง
ระบบนิเวศอยางยัง่ ยืน เฉพาะอยางยิง� ปาไม
พ�น้ ทีช่ มุ นํา้ ภูเขาและเขตแหงแลง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส

โครงการตนกลาไรถัง ขยายผล

54

โรงเร�ยนนํารอง

โครงการ Food Waste Management
นํารองพ�้นที่เกาะสมุย
โครงการ WE GROW for ALL
เราปลูกเพ�่อทุกคน

HEART
HEALTH

ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นหัวใจของการรักษา และคงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศทีไ่ ม่เพียงแต่จะมีความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อมและการด�ำรงชีวติ
ของมนุษย์ หากแต่ยงั เป็นบ่อเกิดและแหล่งทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม นับเป็นความท้าทายในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
และรักษาสมดุลของธรรมชาติผา่ นการลดผลกระทบ และร่วมฟืน้ ฟูระบบ
นิเวศจากกิจกรรมทางธุรกิจ อาทิ การน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็น
วัตถุดบิ กิจกรรมการขายและการขนส่งสินค้า ของเสียจากสินค้าส่วนเกิน
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทงั้ ทางตรงและทางอ้อมจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ส่งผลกระทบถึงความเสีย่ งด้านความมัน่ คงทางอาหาร
ของกลุม่ เปราะบาง ตลอดจนความยัง่ ยืนของการท�ำธุรกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) จึงมี
ความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ความส�ำคัญกับการปกป้อง ฟืน้ ฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตลอดจนระมัดระวังการด�ำเนินกิจการเพือ่ บรรเทาผลกระทบต่อ
ธรรมชาติให้เกิดน้อยทีส่ ดุ และสามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติทที่ รง
คุณค่าให้แก่คนรุน่ ต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน

ความคืบหนาป 2563

แนวทางการด�ำเนินงาน

HOME

ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท
จึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานให้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยทีส่ ดุ รวมถึงมีสว่ นร่วม
ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการ
จัดการของเสีย สนับสนุนการรักษาจ�ำนวนประชากรวัตถุดบิ ในธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นหลัก
แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาคผนวก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบนั ท�ำให้มนุษย์ตอ้ งหาวิธปี อ้ งกันและรักษาตนเอง โดยการ
แสวงหาผลประโยชน์จากพรรณพืชและสัตว์ปา่ เพือ่ ป้องกันตนเองจากเชือ้ โรคสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ หลากหลาย
สายพันธุ์ สอดคล้องกับรายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกที่ระบุว่า สิ่งมีชีวิตกว่าหนึ่งล้านสายพันธุ์
อาจเสีย่ งต่อการสูญพันธุร์ า้ ยแรงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์เนือ่ งจากฝีมอื มนุษย์ บริษทั จึงมุง่ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการปกป้อง
ระบบนิเวศ และลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ผนวกประเด็นความส�ำคัญดังกล่าวเข้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน มุ่งสร้างความร่วมมือในการปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่การด�ำเนินการ
ของบริษัท
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ผลการดําเนินงานดานการปกปองระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ปร�มาณของเสีย (ตัน) จําแนกตามประเภทว�ธีการจัดการของเสีย

กลุม ซีพ� ออลล
การใชซํ้า

การทําเชื้อเพลิงผสม

2561 N/A
2562 N/A
2563 61.13

2561
2562
2563

2561
2562
2563

เฉพาะ ซีพ� ออลล
2561 N/A
2562 0.46
2563 1,744

การนํากลับมาใชใหม

82,588
119,797

70,054

การหมัก
6,103
6,460
6,613

2561
2562
2563

2561
2562
2563

การเผาทําลาย
1,981
1,799
4.33

การฝงกลบ

44,766
46,403
47,925

ป 2563
การใชซํ้า

0

การทําเชื้อเพลิงผสม

การนํากลับมาใชใหม

การเผาทําลาย

การหมัก

การฝงกลบ

0.99
3.92

25,479

22,823

3.15

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไมอันตราย
หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไมอันตราย

สัดสวนปร�มาณของเสีย (รอยละ)

ปร�มาณของเสียตอหนวยรายได (ตันตอลานบาท)

สัดสวนปร�มาณของเสียที่นําไปใชประโยชน
สัดสวนปร�มาณที่นําไปกําจัด

0.26

0.31
XX

2561

2562

0.23

38

62

2563
2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บทนํ า

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชวนลูกค้าคัดแยกขยะ
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
ทีมที่เข้าร่วมประกวด (ทีม)

234

ผลงานที่เข้าร่วมประกวด (ผลงาน)

102
• ระดับอุดมศึกษา 117
• ระดับมัธยมศึกษา

HEART

โครงการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ ไร้ Food Waste ปีที่ 3
เพือ่ สนับสนุนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มโี อกาสในการแสดงความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความตระหนักถึงปัญหา
ขยะอาหารทีเ่ กิดขึน้ ให้กบั เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป บริษทั ซีพแี รม จ�ำกัด จึงร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประกวดคลิปวิดีโอ
คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท
และด�ำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 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
อุดมศึกษา ได้แก่ ผลงาน ทิง้ ได้ไงหัวใจอยูใ่ นกล่อง จากทีม RESET PRODUCTION
มหาวิทยาลัยรังสิต
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HEALTH
ภาคผนวก

ด้วยตระหนักในปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการขยะทีไ่ ม่เหมาะสม
ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ หรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่แหล่งน�้ำและ
มหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ทางทะเล บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ขยะผ่านแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีไซเคิลที่มุ่งเน้นการน�ำขยะที่เกิดขึ้นแล้ว
กลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อลดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ

HOME

การจัดการของเสีย เข้าสู่กระบวนการน�ำกลับมาใช้ ใหม่
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โครงการ Recycle Plastic Road

โครงการ CPRAM Green Life
# สงพลาสติกกลับบาน

โครงการรับบร�จาคพลาสติกเหลือใช และนํามา
บดยอยผสมกับยางมะตอย (Asphalt)
เพ�่อปรับสภาพพ�้นที่หนารานเซเวนอีเลฟเวน
ใหพนักงานและชุมชนไดมีสวนรวมในการ
บร�จาคพลาสติกเหลือใช เชน ถุงพลาสติก
ขวด สงเสร�มการนําของเสียกลับมาใชใหม ได
1.134 ตัน

โครงการ Recycled
Material Pallet

โครงการสงเสร�มใหพนักงานแยกขยะ
พลาสติก และรวบรวมเพ�่อนําสงร� ไซเคิล
สงเสร�มการนําของเสียกลับมาใชใหม ได
0.237 ตัน

โครงการเลือกใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ที่ผลิตมาจากวัสดุร� ไซเคิล รวบรวมพลาสติก
ที่เสื่อมสภาพกลับเขาสูกระบวนการร� ไซเคิล
โดยการหลอมและฉีดข�น้ รูปเปนพาเลทพลาสติก

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
Input

ปร�มาณของเสียที่เขาสูกระบวนการนําของเสีย
กลับมาใชใหมทั้งหมด
พลาสติก
กลองนม UHT
กลองนํ้าผลไม
ขยะอาหาร

38.73 ตัน
5.19 ตัน
20 ตัน

โครงการ Food Waste Management

โครงการบร�หารจัดการขยะอาหาร และบรรจ�ภัณฑพลาสติกจาก
รานคาเซเวนอีเลฟเวน โดยการ รวบรวม คัดแยก แปรรูป สรางผลผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑร� ไซเคิล สงเสร�มการนําของเสียกลับมา
ใชใหม ได 2.7 ตัน

Output

ผลผลิตจากการนําของเสียกลับมาใชใหม

3 สาขา
บรรจ�ภัณฑ
1,663 ตัน
จากวัสดุร� ไซเคิล
ชุดโตะ เกาอี้ นักเร�ยน 11 ชุด
ปุย
10 ตัน
ถนนพลาสติก

โครงการชวนใช SPEED-D สงขยะร� ไซเคิล

บร�การขนสง SPEED-D ของบร�ษัท ซีพ� ออลล จํากัด (มหาชน)
อํานวยความสะดวกและเปดโอกาสใหบร�การลูกคาสงขยะพลาสติก
ร� ไซเคิลที่สะอาด ดวยบร�การที่สะดวก ราคาประหยัด และสามารถสงได
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเปนหนึ่งชองทางที่ชวยบร�การลูกคาสงขยะที่ ไดรับ
การจัดแยกไปสูปลายทางการจัดการที่ถูกตอง อาทิ โครงการวน (Won)
โครงการสงพลาสติกกลับบาน และโครงการแปรรูปขยะเปนพลังงาน
เปนตน ในป 2563 (ก.ค.-ธ.ค.) ใหบร�การขนสงขยะพลาสติกร� ไซเคิล
ไดมากกวา 34.65 ตัน

โครงการกลองว�เศษ Magic Box Recycling for Sharing

โครงการเปนตัวกลางในการรวบรวมกลองนมยูเอชที (UHT) กลองนํา้ ผลไม
หร�อกลองเคร�่องดื่ม เพ�่อร� ไซเคิลเปนเฟอรนิเจอร ในรานเซเวนอีเลฟเวน
และชุดโตะเกาอี้ใหกับโรงเร�ยนที่ขาดแคลน สงเสร�มการนําของเสียกลับมา
ใชใหม ได 5.19 ตัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ Food Waste Management น�ำร่องพื้นที่เกาะสมุย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการน�ำร่อง Food Waste Model บริหารจัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์
พลาสติกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยการรวบรวม คัดแยก แปรรูป สร้างผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์รไี ซเคิล ในปี 2563
ได้ดำ� เนินการน�ำร่องในพื้นที่ “เกาะสมุย” โดยร่วมกับมูลนิธิเกาะสีเขียว ศูนย์ขยะมีค่า โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนธีปราษร์
และป้านุย้ มือปราบขยะแห่งเกาะสมุย เก็บรวบรวมขยะอาหารพร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จ�ำนวน 50 สาขา
คิดเป็นร้อยละ 60 ของร้านทีด่ ำ� เนินการในพืน้ ทีเ่ กาะสมุย เพือ่ เป็นอาหารสัตว์ และน�ำไปผลิตปุย๋ ให้กบั เกษตรกรภายในเครือข่าย
Food Waste Model

01

การรวบรวม

STEP

02

การคัดแยก

STEP

03

STEP

04

การแปรรูป

การสราง
ผลิตภัณฑ

STEP

05

การนําไปใช

STEP

06

ผลผลิต
ขั้นสุดทาย

HEART

STEP

โดยศูนยเร�ยนรูขยะมีคา

เคร�อขายรวมพลาสติก
เพ�่อสิ�งแวดลอม

1. ขยะบรรจ�ภัณฑพลาสติก

โดยเคร�อขายรวมพลาสติก
เพ�่อสิ�งแวดลอม

2. ขยะอาหารประเภทของเหลว
อาทิ นม โยเกิรต นํา้ ผลไม ฯ

โดยศูนยเร�ยนรูขยะมีคา

3. ขยะอาหารประเภทเศษอาหาร
อาทิ ขนมปง ขาว ไสกรอก ฯ

กระจายตอใหกับ
ฟารมเกษตรกรในเคร�อขาย

ปุย

รับจากฟารมเคร�อขาย
เกษตรกร
มูลไก ไข ไกกระทา หมู

รับดูแลสวนใหกับ
เกษตรกรในเคร�อขาย

Green
Shop

ปานุย-ลุงเจตน
โมเดล

Input

22.7

Outcome

• ปร�มาณปุยที่ผลิตได
ตัน

1

12

Output

• ลดการทิ�งขยะในพ�้นที่ฝงกลบของพ�้นที่เกาะสมุยได
ตัน
• ปร�มาณพลาสติกหอหุมที่จัดเก็บและร� ไซเคิล โดยประมาณ
ตัน

22.7
2.7

• ผลผลิตไข ไกที่เพ�่มข�้น
ฟองตอเดือน

2,000

ภาคผนวก

• ปริมาณอาหารที่ใชเลี้ยงสัตว
ไก ปลา หมู โดยประมาณ
ตัน

กิจกรรม
เพ�่อสังคม

HOME

จํานวนขยะอาหารและบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ที่รวบรวมได
ตัน

HEALTH

ศูนยเร�ยนรูขยะมีคา
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โครงการต้นกล้าไร้ถัง
โครงการที่ปลูกฝังเยาวชนและชุมชนให้ลดปริมาณขยะอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของ
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการที่
มุ่งเน้นการลด ละ เลิก การใช้สิ่งที่สามารถกลายมาเป็นขยะ เช่น
หลอด จาน กระดาษ แก้วน�ำ้ แบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ โดยอาศัยการสร้าง
ความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียนยกเลิกการขายสินค้าที่จะ
สร้างขยะ การซื้อแก้วน�้ำส่วนตัวให้นักเรียนเพื่อลดการใช้แก้วน�้ำ
แบบครั้งเดียวทิ้ง ขณะเดียวกันก็บ่มเพาะนักเรียนในโรงเรียนกว่า
600 ราย ให้มสี ว่ นร่วมในการจัดการขยะในชีวติ ประจ�ำวันตัง้ แต่ตน้
รวมถึงพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรให้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะ น�ำสิง่ ทีค่ นมองว่าเป็นขยะมารียสู รีไซเคิล รวมถึงน�ำมาจัดการ
เป็นวัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียน อีกทั้งยังส่งผลให้
สามารถลดปริมาณขยะจาก 15 ตันต่อเดือน เหลือเพียง 0.0002
ตันต่อเดือน จากนั้นจึงต่อยอดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เปิด
กว้างให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาดูงาน เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นการจัดการ
ขยะไปสู่ชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
และองค์กรภาคประชาสังคม จากความส�ำเร็จดังกล่าว ในปี 2563

โครงการ 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rethink)
เป็นโครงการทีบ่ ริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนานวัตกรรมใหม่ดา้ น
รี ไ ซเคิ ล เพื่ อ เปลี่ ย นสภาพถุ ง พลาสติ ก เคลื อ บอะลู มิ เ นี ย ม
บรรจุเมล็ดกาแฟ หลอดแก๊สอะลูมิเนียม และกากกาแฟ สู่การ
แปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างและของใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ตอบสนองกลยุทธ์เซเว่น
โก กรีน (7 Go Green)

บริษทั จึงน�ำร่องลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียนภายใต้
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จ�ำนวน 54 โรงเรียน
เพื่อน�ำโครงการดังกล่าวไปขยายผลให้แต่ละโรงเรียนน�ำไปด�ำเนิน
การในโรงเรียนของตัวเอง และสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เพือ่ ช่วยลดปริมาณขยะทัง้ ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง โดยบริษทั
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ คู่มือการด�ำเนิน
การจัดการขยะแบบโครงการต้นกล้าไร้ถัง และสื่อการเรียนรู้เพื่อ
จัดท�ำเป็นศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ การติดตาม
และประเมินผลอย่างใกล้ชดิ จนเกิดการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน เพื่อมอบองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน
ส่งผลให้โครงการต้นกล้าไร้ถงั เป็นโครงการจัดการขยะ วิถใี หม่แตก
ต่างจากวิถเี ดิมทีม่ งุ่ เน้นการจัดการขยะแบบมีถงั เน้นเพียงการแยก
ขยะส�ำหรับถังสีต่าง ๆ เท่านั้น โดยบริษัทมีแผนขยายผลโครงการ
ไปยังโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
จ�ำนวน 100 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 และขยายผลครบ 392
โรงเรียนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2565

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ จากการด�ำเนินกิจการของบริษทั โดยได้ดำ� เนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะได้รบั ผลกระทบหรือได้รบั การรบกวนน้อยทีส่ ดุ รวมถึงด�ำเนินการในเชิงฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ญ
ู เสียไป
เพื่อให้ระบบนิเวศกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลและสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ปล่อยลูกปูในธรรมชาติกว่า

200,000 ตัว

ปล่อยลูกปูในธรรมชาติสะสมกว่า

700,000 ตัว

HEALTH

โครงการปูมา้ ยัง่ ยืน คูท่ ะเลไทย เป็นโครงการทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญและ
ด�ำเนินการต่อเนือ่ งมามากกว่า 5 ปี และมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณปู
ในธรรมชาติ ปีละ 200,000 ตัว โดยในปี 2563 ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โรงเพาะฟักลูกปู ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) นอกจากนี้ ยังด�ำเนิน
กิจกรรมเก็บขยะรอบเกาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

HEART

โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย
ในปัจจุบนั เนือ้ ปูซงึ่ เป็นหนึง่ ในวัตถุดบิ หลักของผลิตภัณฑ์ บริษทั ซีพแี รม
จ�ำกัด มีความต้องการสูงขึน้ ปริมาณปูในธรรมชาติไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของการบริโภคในท้องตลาด ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
ทางอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การอนุรกั ษ์พนั ธุป์ มู า้ ในพืน้ ทีอ่ า่ วไทยและอันดามัน โดยร่วมกับกรมประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) และบริษัท
วิยะเครป โปรดักส์ จ�ำกัด ในการด�ำเนินโครงการปูมา้ ยัง่ ยืน คูท่ ะเลไทย
ในการเพิม่ จ�ำนวนปูมา้ ในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเพาะพันธุ์
และปล่อยลูกพันธุป์ มู า้ ระยะ Young Crab คืนสู่ทะเล เพื่อรอวันเติบโต
เป็นปูมา้ ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมผูป้ ระกอบการชาวประมงพืน้ บ้าน
และสร้างความตระหนักในการท�ำประมงปูมา้ อย่างมีความรับผิดชอบ

HOME
ภาคผนวก
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ศูนย์กระจายพันธุ์ ไม้หายากของชุมชน
พื้นที่ชุมชนบ้านหนองม้า จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ตั้งของศูนย์กระจาย
สินค้าของบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ร้อนแล้ง มีการตัดพันธุ์ไม้หายาก
ในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น� ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นอดี ต ด้ ว ยเหตุ นี้ บริ ษั ท จึ ง มี แ นวคิ ด
ในการสร้างศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน ได้แก่ ยางเหียง พะยอม
สะแบง และแคนา โดยด�ำเนินการตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะเมล็ด
การอนุบาลดูแล ก่อนเข้าสู่กระบวนการน�ำพันธุ์ไม้ไปปลูก และดูแลรักษา
ร่วมกับชุมชน โดยอาศัยประสบการณ์ และทักษะของปราชญ์ตน้ ไม้ของบริษทั
ร่วมกับทีมงานและชุมชน โดยเริ่มด�ำเนินการในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองม้า
ก่อนขยายโครงการไปยังวัดป่าชัยประสิทธิว์ นาราม จังหวัดบุรรี มั ย์ และมีเป้าหมาย
ที่จะส่งมอบต้นไม้ให้กับชุมชนกว่า 10,000 ต้น ภายในปี 2565

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
ต้นไม้
ที่มอบให้กับชุมชน

1,080 ต้น

การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับคู่ค้า
บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญในการด�ำเนินการร่วมกับคู่ค้าในด้านการจัดการ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ สินค้าและบริการ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศจึงได้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การส่งมอบ
จะมีท่ีมาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ รวมถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบต่าง ๆ
จะไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

จ�ำนวนคู่ค้า
ที่ ได้รับการประเมินด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ร้อยละ

100
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โครงการ มาตรฐานสินค้าด้านการท�ำประมงอย่างยั่งยืนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอย่างรับผิดชอบ
แม็คโครมุง่ มัน่ จัดหาสินค้าอาหารทะเลชัน้ เลิศจากแหล่งผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานทางการ ท�ำประมง สินค้าภายใต้ตราสินค้า
Ocean Gems จากบริษัท Indoguna lordly หนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทแม็คโคร ได้รับการรับรองมาตรฐาน the Marine
Stewardship Council (MSC) และ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ด้านการรับรองการท�ำประมงอย่างยั่งยืนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอย่างรับผิดชอบ
ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการรับรอง อาทิ กุ้งขาวเวนนาไมปรุงสุก หอยเปลือกแข็ง และเนื้อปลาแฮดด็อคแล่ เป็นต้น ในปี 2564
บริษัท Indoguna lordly มีเป้าหมายขยายขอบเขตการได้รับการรับรองไปทั่วโลก

บทนํ า

โครงการทูน่ากระป๋องตรวจสอบย้อนกลับได้
การผลิตทูน่ากระป๋องเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินโครงการทูน่ากระป๋องตรวจสอบย้อน
กลับได้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าการเดินทางจากทะเลสู่กระป๋องของปลาทูน่าที่เลือกบริโภคนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลน้อยทีส่ ดุ โดยในปี 2563 องค์กรรณรงค์ดา้ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นอิสระ หรือ กรีนพีซ จัดท�ำรายงาน
การจัดอันดับความยัง่ ยืนของผลิตภัณฑ์ทนู า่ กระป๋องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับที่ 4 เพือ่ ประเมินความก้าวหน้านโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน 7 ประการ พบว่าบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิต
ปลาทูน่ากระป๋องที่ยั่งยืน อันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับ 1 ในกลุ่มค้าปลีก โดยผลคะแนนการจัดอันดับครั้งล่าสุด
ของแม็ ค โครเพิ่ ม ขึ้ น จากครั้ ง ก่ อ นถึ ง ร้ อ ยละ 14 ซึ่ ง ผลคะแนนดั ง กล่ า วท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น โอกาสในการพั ฒ นา
และด�ำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาทูน่าที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

การฟื้นฟูป่าไม้

02

รวมกับพันธมิตร
และพนักงาน

03

ปลูกตนไม ปลูกอาชีพ

04

รวมกับภาคสวนอื่น ๆ

ภาคผนวก

01

ปลูกไมในพ�้นที่บร�ษัท
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บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการฟืน้ ฟูปา่ ไม้ เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สือ่ มโทรมลง ตลอดจนเพือ่ ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และเป้าหมายการร่วมปกป้องพื้นฟูระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปลูกต้นไม้ และ
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ตลอดจนบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานปลู ก ไม้ ยื น ต้ น เพื่ อ ชุ ม ชนยั่ ง ยื น
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ติดตามและขับเคลือ่ นผลการด�ำเนินการปลูกต้นไม้ โดยได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินการไว้ 4 รูปแบบ
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โดยปัจจุบัน บริษัทด�ำเนินโครงการปลูกต้นไม้สะสมมากกว่า 15,700 ต้น ในทุกพื้นที่ของบริษัทที่มีศักยภาพในการปลูก ตามภาพ
พื้นที่ด�ำเนินการ

พื้นที่ (ไร่)

จ�ำนวนต้นไม้ (ต้น)

พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ

627

1,695

พื้นที่อาคารส�ำนักงานธาราพาร์ค จังหวัดนนทบุรี

54

237

พื้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขา ธาราพัทยา จังหวัดชลบุรี

4

19

พื้นที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอเอ็ม อีอีซี)
ธาราเขาชีจรรย์

113

6,007

พื้นที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าสยามแม็คโคร และอาคารส�ำนักงานทั่วประเทศ

N/A

5,748

พื้นที่เขามดง่าม อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท ซีพี แรม จ�ำกัด

10

2,000

โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา ณ ธาราเขาชีจรรย์
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของ
บริษทั กว่า 600 ราย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพือ่ พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้พื้นที่
ณ ธาราเขาชี จ รรย์ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพิ่ ม ขึ้ น ครอบคลุ ม พื้นที่ 113 ไร่ โดย
ด�ำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้นานาพรรณสร้างความร่มรืน่ และเย็นสบาย ตลอดจน
สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

โครงการปลูกป่าชายเลนปีที่ 1
ป่าชายเลนมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง กล่าวคือ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
อนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทางทะเล ด้วยเหตุนี้ ศูนย์กระจายสินค้า DC
และ CDC สุวรรณภูมิ จึงเห็นความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน
โดยได้ดำ� เนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปีที่ 1 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี โดยความร่วมมือ
ของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

ปลูกพันธุ์กล้าไม้

200 ต้น

ครอบคลุมพื้นที่

1 ไร่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บทนํ า

โครงการ WE GROW for ALL เราปลูกเพื่อทุกคน
เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการสร้างและกระตุ้นจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ข องบริษัท ซึ่งขับ เคลื่อ นโดยคณะท�ำงานปลู ก ไม้ ยืน ต้ น
เพือ่ ชุมชนยัง่ ยืน ส่งเสริมการด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิเป็นศูนย์ โดยด�ำเนินกิจกรรม “อวดต้นไม้
ของเรา” เป็นโครงการแรกด้วยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันปลูก
ไม้ยนื ต้น พร้อมทัง้ ออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับยุคสมัยสังคมดิจิทัล
ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน We Grow เข้ามาสนับสนุนการบันทึกการปลูก
ต้นไม้ รวมถึงการค�ำนวณการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
“อวดต้นไม้ของเรา”
จ�ำนวน

4,000 ต้น
HEART
HEALTH

โครงการ “CPRAM Forest Best For Life. ปีที่ 1 ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ร่วมกับ กรมป่าไม้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ร่วมขับเคลือ่ นโครงการ “CPRAM Forest Best For Life ปีที่ 1 ปลูกเพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า” ด�ำเนินการปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรม
บนพื้นที่ 10 ไร่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ พื้นที่เขามดง่าม อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว
เป็นป่าต้นน�ำ้ ป่าทีเ่ ป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ ให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากทีส่ ดุ รวมถึงอนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้มีความยั่งยืนสืบไป

HOME
ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บริหารน�้ำอย่างรู้ค่า
รักษาสมดุลชีวิต
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและหัวใจรักษ์นำ�้ ซีพี ออลล์ จึงใช้นำ�้ ทุกหน่วย
อย่างรูค้ า่ น�ำ้ เสียต้องได้รบั การบ�ำบัดอย่างถูกวิธี น�ำ้ ดีตอ้ งน�ำกลับมาใช้ใหม่
และใช้ซำ�้ ได้ ขณะเดียวกันก็ใส่ใจดูแลอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึง
ปลายน�้ำ เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้มีโอกาสใช้น�้ำที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
อย่างเพียงพอและยั่งยืน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บริหารน้ำ�อย่างรู้ค่า
รักษาสมดุลชีวิต
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563

17.46

ความเขมขนการนํานํ้ามาใช
ตอหนวยรายได
(ลูกบาศกเมตรตอลานบาท)

7.90

รอยละ
สัดสวนการนํานํ้ากลับมาใชใหม
และใชซํ้าตอปร�มาณนํ้าที่นํามาใช
ทั้งหมด

100

รอยละ
ประเมินความเสี่ยงดานนํ้า
ของพ�้นที่ดําเนินการบร�ษัท
(ครอบคลุมเฉพาะ ซีพ� ออลล
สยามแม็คโคร และซีพ�แรม)

100

รอยละ
ทบทวนการประเมินความเสี่ยง
ดานสภาวะขาดแคลนนํ้า
พ�้นที่ดําเนินการของคูคา
ทีส่ าํ คัญลําดับที่ 1

เปาหมายป 2563

(Critical Tier 1 Suppliers)

10

ลดการใชนํ้าตอหนวยรายได

รอยละ

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เทียบกับปฐาน 2558

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
ปร�มาณนํ้าที่นํามาใชตอหนวยรายไดลดลงจากปฐาน
(รอยละ)
2559
2560
-6.86
-7.14
-1.02
เปาหมาย ณ ป 2563
-10

0.62
0.49
2561
2562
2563

ปร�มาณนํ้าที่นํามาใชตอหนวยรายได
(ลูกบาศกเมตรตอลานบาท)
2558
2559
2560
2561
2562
2563

17.64
17.75
18.52
16.43
16.38
17.46
เปาหมาย ณ ป 2563
15.88

SDG6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีนํ้า
และสุขอนามัยสําหรับทุกคน
และมีการบร�หารจัดการที่ยั่งยืน
6.3 ยกระดับคุณภาพนํา้ โดยลดมลพ�ษ ขจัดการ
ทิ�งขยะและลดการปลอยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดสวนนํ้าเสียที่ไมผาน
กระบวนการลงคร�ง่ หนึง่ และเพ�ม� การนํากลับ
มาใชใหมทั่วโลก
6.4 เพ��มประสิทธิภาพการใชนํ้าในทุกภาคสวน
และสรางหลักประกันวาจะมีการใชนํ้าและ
จัดหานํา้ ทีย่ งั่ ยืน เพ�อ่ แกปญ
 หาการขาดแคลนนํา้
และลดจํานวนประชาชนที่ประสบความทุกข
จากการขาดแคลนนํ้า
SDG12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบร�โภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช
ทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ หรือ Climate Change ในปัจจุบนั รวมถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้นำ�้ ในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทีม่ คี วามต้องการใช้นำ้� สูงขึน้ ส่งผลให้
เกิดความเสีย่ งต่อการขาดแคลนน�ำ้ ซึง่ เป็นทรัพยากรหลักทีส่ ำ� คัญส�ำหรับสิง่ มีชวี ติ และการด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ อีกทัง้ ในปี 2563
ทีผ่ า่ นมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�ำให้เกิดความเสีย่ งด้านปริมาณและ
คุณภาพน�ำ้ เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
จากความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั จึงมุง่ มัน่ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
อย่างครบวงจร รวมถึงแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรน�้ำในทุกพื้นที่และเตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยง และ
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายใต้ภาวะวิกฤต เพือ่ ให้ทกุ ภาคชัน้ ทางสังคมได้ใช้นำ�้ อย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และยัง่ ยืน

HEART

ความคืบหนาป 2563

บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส

โครงการตอเนื่องประเมินความเสี่ยงดานสภาวะ
ขาดแคลนนํ้าของพ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัท
โครงการตอเนื่องประเมินความเสี่ยงดานสภาวะ
ขาดแคลนนํ้าพ�้นที่ดําเนินการของคูคา
ที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Supplier)
ของบร�ษัท

HEALTH

แนวทางการด�ำเนินงาน

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาคผนวก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการเสริมสร้างการเข้าถึง
น�้ ำ ที่ ป ลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ตลอดจนปั ญ หาการ
ขาดแคลนน�้ำสะอาดท่ามกลางความต้องการที่มากขึ้น
ในปัจจุบัน บริษัทตระหนักในความส�ำคัญของการเข้าถึง
น�้ำสะอาดและค�ำนึงถึงความต้องการน�ำ้ ในระยะยาว จึงมี
แนวทางการด�ำเนินงานบริหารจัดการน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นจากเดิม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและ
ชุมชนในสังคม ในทุกสถานการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต

HOME

บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้วยการ
ดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ซึง่ เป็นการให้ความส�ำคัญ
และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจทั้งด้านความคุ้มค่าและด้านคุณภาพ ได้แก่
สด สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น�้ำต่อหน่วยรายได้ โดยมีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน�้ำ และเพิ่ม
สัดส่วนการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่และใช้ซำ�้ รวมถึงการส่งเสริม
ให้คนภายในองค์กรมีความตระหนักรูก้ ารใช้นำ�้ การอนุรกั ษ์นำ้�
และรณรงค์การใช้นำ�้ อย่างประหยัด ตลอดจนการให้ความส�ำคัญ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้ำของชุมชน
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สรุปผลการดําเนินงานดานการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า
ปร�มาณการใชนํ้าทั้งหมด (ลูกบาศกเมตร)

9,061,981 8,674,577

ป 2563

9,356,621 9,544,236

นํ้าบาดาล

นํ้าประปา

2562

ระดับสูง (High) รอยละ

รอยละ

84.71
2561

ระดับสูงมาก (Extremely High) รอยละ

ระดับปานกลางถึงสูง (Medium-high) รอยละ

2563

ปร�มาณการใชนํ้าตอหนวยรายได
(ลูกบาศกเมตรตอลานบาท)

ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผานกระบวนการบําบัด
(ลูกบาศกเมตร)

11

36

40
ระดับตํา่ ถึงปานกลาง (Low-medium) รอยละ 4
ระดับตํา่ (Low) รอยละ 9

15.29

รอยละ

2560

สัดสวนปร�มาณการใชนํ้าจากแหลงที่มีความเสี่ยงดาน
การขาดแคลน (Water Stress) พ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัท

สัดสวนปร�มาณการใชนํ้า จําแนกตามแหลงกําเนิด

คุณภาพนํ้าทิ�งที่ผานกระบวนการบําบัด (กิโลกรัม)
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Total Suspended Solid (TSS)
111,288

18.52

16.43

16.38

738,786

17.46
640,025

617,551

78,756

450,493
42,857
22,852
13,088
2560
หมายเหตุ :

2561

2562

2563

2560

2561

2562

2563

2560

19,057

28,651
15,733

2561

2562

ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผานกระบวนการบําบัด และคุณภาพนํ้าทิ�งที่ผานกระบวนการบําบัด เปนคาการตรวจวัดตามที่กฎหมายกําหนดและมีขอบเขตขอมูลเฉพาะบร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด

2563
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นอกจากนี้ บริษทั ยังเล็งเห็นโอกาสในการร่วมบริหารจัดการน�ำ้
ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคน�้ ำ ให้ น ้ อ ยที่ สุ ด ในปี 2563
บริ ษั ท จึ ง ด� ำ เนิ น การตรวจประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการ
ขาดแคลนน�้ำส�ำหรับคู่ค้าที่ส�ำคัญล�ำดับที่ 1 (Critical Tier 1
Supplier) จ�ำนวน 216 ราย ด้วยเครื่องมือ Aqueduct เช่น
เดียวกัน จากผลการประเมินความเสี่ยง พบว่าบริษัทคู่ค้าที่
ส�ำคัญล�ำดับที่ 1 จ�ำนวน 31 ราย ตั้งอยู่ในพืน้ ที่ที่มีความเสีย่ ง
ด้ า นการขาดแคลนน�้ ำ ในพื้ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งระดั บ สู ง มาก
(Extremely High) และระดับสูง (High) ซึง่ จากข้อมูลดังกล่าว
บริษัทมีการด�ำเนินการร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อจัดท�ำขั้นตอนการ
ลดความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ น�้ ำ และจัดการทรัพยากรน�้ำ
เช่น การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน การใช้เครือ่ งมือ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงเพือ่ ใช้นำ�้ อย่างคุม้ ค่า การน�ำน�ำ้ กลับมาใช้
ใหม่ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือกับคู่ค้าที่ส�ำคัญ
ล�ำดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงด้านน�้ำสูงแล้วร้อยละ 100

HEART

* Refer to Aqueduct Global Maps 3.0 Data, August, 2019

HEALTH

ระบบน�้ำประปาทั่วประเทศ คือ แหล่งน�้ำหลักของบริษัท โดย
จะถูกน�ำมาใช้ในงานทั่วไป อาทิ การซักล้าง การดูแลความ
สะอาด และใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการ
ใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำอื่น ๆ ได้แก่ น�้ำบาดาล ซึ่งถูกน�ำมาใช้ใน
บางพื้นที่ด�ำเนินการของบริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด และบริษัท
สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตามบริษัทเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการใช้น�้ำ และป้องกันการขาดแคลนน�้ำ
ในพืน้ ทีช่ มุ ชน เพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้ำ
(Water Stress) ครอบคลุมทุกพื้นที่ด�ำเนินการของบริษัท
ด้วยเครือ่ งมือ Aqueduct* ทีพ่ ฒ
ั นาโดย World Resource Institute
(WRI) ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงพบว่าร้อยละ 36 ของ
พื้ น ที่ ด�ำ เนิ น การอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งระดั บ สู ง มาก
(Extremely High) และร้อยละ 11 ของพื้นที่ด�ำเนินการอยู่ใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับสูง (High) หลังจากประเมินพื้นที่
ความเสี่ยงการขาดแคลนน�้ำในพื้นที่ด�ำเนินงานแล้ว บริษัท
ด�ำเนินการจัดการความเสีย่ ง โดยจัดตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ จัดท�ำ
เป้าหมายและแผนการลดการใช้นำ�้ ลงร้อยละ 10 ตามเป้าหมาย
ของบริษัท อีกทั้งยังด�ำเนินการจัดท�ำโครงการที่หลากหลาย
เพื่อสนับสนุนการลดการใช้น�้ำและดูแลน�้ำเสีย ตลอดจน
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่

บทนํ า

การประเมินความเสี่ยงด้านน�้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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บริษทั มีการจัดการดูแลทรัพยากรน�ำ้ ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไปขึน้ อยูก่ บั รูปแบบการด�ำเนินงานของแต่ละภาคส่วนผ่านการด�ำเนินงาน ดังนี้

โครงการด้านการอนุรักษ์น�้ำ
โครงการ Zero Wastewater Discharge
บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�ำ้ จึงได้ดำ� เนินโครงการ Zero Wastewater Discharge มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการใช้ทรัพยากร
น�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ตลอดจนการจัดการน�ำ้ เสียให้สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพือ่ ลดการปล่อยน�ำ้ เสียลงสูส่ าธารณะ ผ่านการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานทีห่ ลากหลาย อาทิ
โครงการน�ำน�้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ พบว่าบริเวณโรงอาหารภายในศูนย์กระจายสินค้า มีการระบายน�ำ้ จากท่อน�ำ้ ทิง้ ในเครือ่ งปรับอากาศ
จ�ำนวนมากเฉลีย่ 36,000 ลิตรต่อปี หน่วยงานวิศวกรรมจึงด�ำเนินการติดตัง้ ถังเก็บน�ำ้ ทิง้ ดังกล่าว และน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ภายในศูนย์กระจายสินค้า อาทิ รดน�ำ้ ต้นไม้ ซึง่ สามารถประหยัดการใช้นำ�้ ได้กว่า 36 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
โครงการของศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่
ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ด�ำเนินการปรับปรุงระบบการรดน�ำ้ ต้นไม้อตั โนมัตแิ บบสปริงเกอร์ เพือ่ น�ำน�ำ้ เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัด
และผ่านมาตรฐานมาใช้รดหญ้าและต้นไม้ภายในศูนย์กระจายสินค้า โดยสามารถลดการใช้ปริมาณน�ำ้ บาดาลได้ 15 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน นอกจากนี้ บริษทั มีการน�ำน�ำ้ จากกระบวนการล้างลังมาใช้ซำ�้ ในการรดน�ำ้ ต้นไม้ภายในศูนย์กระจายสินค้าทัง้ หมด
4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบุรรี มั ย์ ศูนย์กระจายสินค้านครสวรรค์ และศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง เพือ่ เป็นการใช้นำ�้
อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ลาดหลุมแก้ว มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแล
ทรัพยากรน�้ำภายในโรงงาน ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน�้ำ
ระบบประปาของชุมชนโดยรอบ ผ่านการน�ำน�้ำจากแหล่งน�้ำใต้ดิน
มาใช้แทนการใช้แหล่งน�้ำผิวดิน นอกจากนี้ น�้ำบาดาลที่สูบจาก
ความลึกประมาณ 500 เมตร จะมีอณ
ุ หภูมสิ งู ถึง 50 องศาเซลเซียส
ซึง่ บริษทั น�ำมาใช้ชำ� ระล้างอุปกรณ์ทใี่ ช้ในกระบวนการผลิต ทดแทน
การใช้วิธีเดิมซึ่งใช้ไฟฟ้าเพื่ออุ่นน�้ำให้ร้อน นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาศักยภาพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อบ�ำบัดน�้ำให้มีคุณภาพ
ดีกว่าน�้ำทิ้งทั่วไปตามกฎหมายก�ำหนด และเพื่อหาวิธีในการ
รีไซเคิลน�้ำทิ้งจากกระบวนผลิตในโรงงานจนสามารถน�ำน�้ำเสีย
กลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การน�ำไปใช้เป็นน�ำ้ ดิบในระบบระบาย
ความร้อนหอผึ่งเย็น การรดน�้ำต้นไม้ การช�ำระล้างบริเวณพื้น
เป็นต้น โครงการนี้ช่วยให้เราพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างจิตส�ำนึกในการ
อนุรักษ์การใช้น�้ำอย่างคุ้มค่า สร้างทัศนคติที่ดีให้ผคู้ นในชุมชน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
การใชนํ้าประปาในกระบวนการผลิตลดลง

23,865

ลูกบาศกเมตร

มีการใชนํ้าบาดาลทดแทนการใชนํ้า
จากระบบประปาลดลง

1,287,837

ลูกบาศกเมตร

การใชพลังงานไฟฟาในระบบลดลง

362,060

กิโลวัตตชั่วโมงตอป

สามารถร� ไซเคิลนํ้าทิ�งกลับมาใชประโยชน ได

27,550

ลูกบาศกเมตร
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โครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากภัยแล้งต่อการบริโภค อุปโภค
และการเข้าถึงทรัพยากรน�้ำ และแหล่งน�้ำที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึง
ทรัพยากรของประชาชน บริษัทจึงน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องธนาคาร
น�ำ้ ใต้ดนิ มาประยุกต์ใช้ เพือ่ บ�ำบัดน�ำ้ และสามารถน�ำน�ำ้ ดังกล่าวไปใช้รดต้นไม้ภายในองค์กร เพือ่ ลด
การใช้น�้ำและค่าใช้จ่ายในส่วนของน�้ำประปาพร้อมกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ปัจจุบันได้ด�ำเนินการในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าภายในจังหวัดยโสธร ผลการด�ำเนินงานของโครงการ
สามารถลดการใช้นำ�้ ประปาลง 1,846 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของปริมาณการใช้นำ�้
ปีก่อนหน้า และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 60,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในองค์กรเพือ่ เป็นทีพ่ กั ผ่อนส�ำหรับพนักงาน และต่อยอดเป็นแหล่งศึกษาและดูงานให้แก่ชมุ ชน
โดยรอบ เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถเรียนรูแ้ ละน�ำไปประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบจากภัยแล้ง และการ
ขาดแคลนน�้ำในอนาคต

บทนํ า

โครงการรักษ์น�้ำ รักอนาคต
บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาการระบายน�ำ้ ทิง้ สูแ่ หล่งน�ำ้
สาธารณะ และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากรน�้ำควบคู่กับ
การบ�ำบัดน�้ำเสียให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและกฎหมายก�ำหนด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ
สาธารณะ นอกจากนี้ กระบวนการน�ำน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ส�ำหรับการรดน�้ำต้นไม้
ผ่านระบบแบบอัตโนมัติภายในศูนย์จำ� หน่ายสินค้าสยามแม็คโคร เพื่อเป็นการลดการใช้นำ�้ ประปา
ปัจจุบนั มีการด�ำเนินงานแล้วจ�ำนวน 72 สาขาทัว่ ประเทศ ผลการด�ำเนินงานของโครงการในปีทผี่ า่ นมา
สามารถช่วยลดการใช้น�้ำประปาได้ถึง 93,960–104,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ ยังลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากการปล่อยน�้ำทิ้งลงสู่แหล่งน�้ำในชุมชน และลดความเสี่ยง
รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานค�ำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในชุมชนอีกด้วย
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการความร่วมมือกับคู่ค้า
โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) มีโครงการเพื่อ
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้า โดยเล็งเห็นถึง
ปัญหาของเกษตรกรผู้ท�ำธุรกิจการเลี้ยงปลาน�้ำจืด
ในกระชั ง แบบดั้ ง เดิ ม ได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตที่ลดลงจาก
ปัญหาภัยแล้ง และผลผลิตที่ปนเปื้อนจากสารเคมีจาก
การปล่ อ ยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ ส่ ง ผลให้
ประสบปัญหาการขาดทุน รายได้ลดลงจากการเพาะเลีย้ ง
และไม่ ส ามารถควบคุ ม ผลผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพและ
เกิดความปลอดภัย ไปสู่การสามารถสอบย้อนหลังได้
ก่อนน�ำส่งถึงมือผู้บริโภค บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรม
แนะน�ำการเลีย้ งปลา ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล แบบระบบปิด

แทนการเลี้ยงในกระชังแบบเดิม พร้อมกับแนะน�ำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย เช่น Biofloc ระบบส�ำรองไฟ
โซลาร์เซลล์ ระบบให้อาหารอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการจัดท�ำ
แผนผังฟาร์มต้นแบบ จัดท�ำระบบการควบคุมคุณภาพการเพาะเลีย้ ง
ปลานิล และแผนการตรวจปรสิตก่อโรคและสารเคมีปนเปื้อน
รวมถึงทดลองผลิตปลานิลปลอดพยาธิตามแผนควบคุมคุณภาพ
และแผนตรวจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปั จ จุ บั น มี เ กษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 8 ครัวเรือน จ�ำนวน 8 ราย การด�ำเนินงานโครงการนี้
สามารถเพิม่ รายได้ให้เกษตรกรถึง 180,000 บาทต่อปีตอ่ ราย
จากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ “ปลาปลอดพยาธิ ” มากกว่ า นั้ น
การเพาะเลี้ยงที่ถูกต้องจะไม่ปล่อยมลภาวะลงสู่แหล่งน�้ำ
ไปท�ำลายสิง่ แวดล้อม รวมถึงผูบ้ ริโภคจะได้รบั อาหารทีส่ ะอาด
และปลอดภัย

ส่งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ซีพี ออลล์ ร่วมยกระดับความสามารถของคู่ค้าในการบริหารห่วงโซ่อุปทานด้วย
หัวใจที่เปิดกว้าง เพราะอยากจะเห็นคู่ค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่ ก้าวเดิน
บนเส้นทางการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน จับมือกันสร้างโอกาส ลดความเสี่ยง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
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ส่งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการดําเนินงานที่สําคัญป 2563

81.48

รอยละ
คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 และคูคาลําดับถัดไปที่มี
ความสําคัญ ผานการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)

88.65

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ที่ถูกระบุวามีความเสี่ยงสูง
ผานการตรวจประเมินแบบเชิงรุก
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)

100

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

100

รอยละ
คูค า กลุม SMEs ที่ไดรบั รางวัล SMEs Awards
และไดรับการตอยอด ใหความรูและสงเสร�มให
เขารวมการประกาศเจตนารมณแนวรวม
การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายป 2563
รอยละ

100

คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
ไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืน
และสามารถตรวจสอบยอนกลับได

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
ไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืน (รอยละ)

2560
2561
2562
2563

50
52
100
100
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การจางงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และการมีงาน
ทีส่ มควรสําหรับทุกคน
8.3 สงเสร�มนโยบายทีม่ งุ การพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ผี ลิต
ภาพ การสรางงานทีส่ มควร ความเปนผูป ระกอบการ ความ
สรางสรรคและนวัตกรรม และสงเสร�มการเกิดและการเติบโต
ของว�สาหกิจรายยอย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึง่ รวมถึง
ผานทางการเขาถึงบร�การทางการเง�น
8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสร�มสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทีป่ ลอดภัยและมัน่ คงสําหรับผูท าํ งานทุกคน รวมถึงผูท าํ งาน
ตางดาว โดยเฉพาะหญิงตางดาว และผูท ที่ าํ งานเสีย่ ง
อันตราย
SDG2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และสงเสร�มเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน
2.4. สรางหลักประกันวาจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืนและ
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีม่ ภี มู คิ มุ กันทีจ่ ะ
เพ�ม� ผลิตภาพและการผลิต ซึง่ จะชวยรักษาระบบนิเวศ
เสร�มข�ดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแลง อุทกภัย
และภัยพ�บตั อิ นื่ ๆ และจะชวยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดิน
อยางตอเนือ่ ง
SDG12 สรางหลักประกันใหมรี ปู แบบการบร�โภคและผลิต
12.2 บรรลุการจัดการทีย่ งั่ ยืนและการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในว�ธที เี่ ปนมิตร
ตอสิง� แวดลอมตลอดทัง้ วงจรชีวต� ของสิง� เหลานัน้ ตามกรอบ
ความรวมมือระหวางประเทศทีต่ กลงกันแลว และลดการปลด
ปลอยสิง� เหลานัน้ ออกสูอ ากาศ นํา้ และดินอยางมีนยั สําคัญ
เพ�อ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ ะมีตอ สุขภาพของมนุษยและ
สิง� แวดลอมใหมากทีส่ ดุ
12.7 สงเสร�มแนวปฏิบตั ดิ า นการจัดซือ้ จัดจางภาคสาธารณะทีย่ งั่ ยืน
ตามนโยบายและการใหลาํ ดับความสําคัญของประเทศ
SDG16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ�่อการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ใหทกุ คนเขาถึงความยุตธิ รรม และสรางสถาบัน
ทีม่ ปี ระสิทธิผลรับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
16.5 ลดการทุจร�ตในตําแหนงหนาทีแ่ ละการรับสินบนทุกรูปแบบ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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แนวทางการด�ำเนินงาน

การตรวจประเมินคูคา
ดานความยั่งยืนแบบเชิงรุก
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)
การจัดทําแผนการยกระดับความ
สามารถของคูคาในการบร�หาร
หวงโซอุปทานอยางยั่งยืน
(Capacity Building)
การเชิญชวนและสนับสนุนคูคา
กลุม SMEs ในการเขารวมประกาศ
เจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
CAC

HEALTH

การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงประเด็นด้าน
ความยั่งยืนสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของธุรกิจที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร การด�ำเนินงานเพื่อ
บริหารจัดการความเสีย่ งและหลีกเลีย่ งการเกิดผลกระทบต่อการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับ
คู่ค้าทุกกลุ่ม ด�ำเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานภายใต้นโยบาย
ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรับคู่ค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหาร
ห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

HEART

การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจของ
องค์กรทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นความสามารถในการแข่งขันและการด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งลดความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ทุกกลุม่ ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งด้านการก�ำกับดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
พัฒนาองค์กรและคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ความคืบหนาป 2563
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ความเสี่ยงและโอกาส
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
HOME
ภาคผนวก

การเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 สร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบที่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ตอ่ ห่วงโซ่อปุ ทาน
ทั่วโลก (Global Supply Chain) ซึ่งท�ำให้เกิดการหยุดชะงักของการด�ำเนินธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง หรือมีผลกระทบต่อแผนงาน
ที่วางไว้ล่วงหน้า อาทิ การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ การหยุดชะงักของ
ระบบโลจิสติกส์ ไปทั่วโลก เกิดความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นส�ำหรับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
ท�ำให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีราคาพุ่งสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาด้านแรงงานที่ ไม่สามารถท�ำงานได้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ บริษัทจึงก�ำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือคู่ค้าภายใต้สถานการณ์วิกฤต ดังนี้
• ร่วมกับคู่ค้าในการปรับแผนงานและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบ
การกระจายสินค้า และการตลาด
• ให้ความรูแ้ ละให้คำ� แนะน�ำการประเมินความเสีย่ งและแนวทางด�ำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ผ่านโครงการพัฒนาความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้า
• สือ่ สารแจ้งคูค่ า้ ถึงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างใกล้ชดิ และประสานอ�ำนวย
ความสะดวกกับคู่ค้าในการส่งมอบสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและศูนย์กระจายสินค้า
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผ�ดชอบ
การระบุคูคา

4,504 ราย

คูคา
ลําดับที่ 1
หมายเหตุ :

คูคาที่สําคัญ
ลําดับที่ 1*

216 ราย

คูคาลําดับถัดไป
ที่มีความสําคัญ

24 ราย

* คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 ใชเกณฑพ�จารณา 1. คูคาที่มีมูลคายอดซื้อสูง (High spending) 2. คูคาที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ 3. คูคาที่มีนอยราย หร�อ ไมสามารถทดแทนได

มูลคาการซื้อ

การมีสวนรวมของคูคา

รอยละ

รอยละ คูคาลําดับที่ 1
ไดรับการสื่อสารคูมือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคูคา

100

รอยละ

99

65.10

สัดสวนมูลคาการซื้อผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบภายในประเทศ

รอยละ

คาลําดับที่ 1
บทราบคูมือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคูคา
100 คูลงนามรั

สัดสวนมูลคาการซื้อจากคูคา
ที่สําคัญลําดับที่ 1

มูลคาการซื้อจาก SMEs

ครอบคลุมผลิตภัณฑเกษตร
ผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑว�สาหกิจชุมชน
หร�อผลิตภัณฑทองถิ�น (OTOP)

รอยละ คูคาลําดับที่ 1

ความรูด า นการจัดการหวงโซอปุ ทาน
81.11 ไดอยราบั งรัการอบรมให
บผิดชอบ

7,880.55
ลานบาท

การระบุและการจัดการความเสี่ยงดานสิ�งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลของคูคา
การประเมินและระบุความเสี่ยง

รอยละ

รอยละ

การประเมินแบบเชิงรุก

รอยละ

การจัดการความเสี่ยงเพ�่อลดผลกระทบ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

100

3.13

81.48

88.65

100

100

คูคาลําดับที่ 1
ไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานความยั่งยืน

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
สะสม 3 ป

คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1
และลําดับถัดไปที่มีความสําคัญ
ผานการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก สะสม 3 ป

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
ผานการตรวจประเมิน
แบบเชิงรุก สะสม 3 ป

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
สามารถดําเนินการ
ตามแผนไดภายใน 1 ป

การพัฒนาศักยภาพคูคา

รอยละ 10.67

SMEs ที่มีความสามารถในการแขงขันเพ��มข�้น
(การเติบโตของรายได การเพ�ม� ประสิทธิภาพการบร�หารจัดการธุรกิจ
ในมิตติ า ง ๆ เชน การเง�น การพัฒนาผลิตภัณฑ
การพัฒนาบรรจ�ภณ
ั ฑ การขนสง การสงเสร�มการตลาด
การบร�หารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืน เปนตน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดหาอยางยั่งยืน
ผลิตภัณฑพัฒนารวม
(Private Brand ) กลุมอาหาร
สามารถตรวจสอบยอนกลับได

สัดสวนรายไดจากผลิตภัณฑ
ออรแกนิคตอรายได
ผลิตภัณฑเกษตรทั้งหมด

รอยละ

รอยละ

100

วัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวนํ้า
ที่ ไดรับรองมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

วัตถุดบิ และผลิตภัณฑสตั วนาํ้
ที่ไดรบั รองมาตรฐานการประมง

รอยละ

0.10

รอยละ

16.17

0.52
HEART

การสรรหาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑทางการเกษตรจากแหลงที่รับผิดชอบ
สินคาโภคภัณฑเกษตร

รอยละของปร�มาณการผลิต

มาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง
RSPO

ถั่วเหลือง**

RTRS

30.69
31.28

นํ้าตาล**
โกโก*

Bonsucro

59.09

GMP , HACCP, Khocher Certificate
FSS C22000 , Halal , ISO14001:2015 , BRC

100

กาแฟ**

GMP , HACCP, FSSC22000 ,
USDA , IFOAM ACCREDITED

1.77

ธัญพ�ช*

GMP , HACCP, Halal

100

HEALTH

นํ้ามันปาลม**

หมายเหตุ : * รอยละของวัตถุดิบที่ใชใน ซีพ�แรม
** ครอบคลุมวัตถุดิบที่ใชใน ซีพ�แรม และผลิตภัณฑที่จําหนายในเซเวนอีเลฟเวน และสยามแม็คโคร

ผลิตภัณฑจากสัตวที่ ไดรับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว BBFAW (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare)

รอยละ

ไขจากแม ไก
ที่เลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ*

100

เนื้อไก*

55.40

รอยละ

เนื้อหมู*

34.50
HOME

หมายเหตุ : * ขอมูลนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑที่จําหนายในเซเวนอีเลฟเวน

รอยละ

ภาคผนวก
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การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้า
บริษทั มุง่ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรมและแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ มาอย่างต่อเนือ่ ง ครอบคลุมคูค่ า้ ทุกกลุม่ และทุกอุตสาหกรรม
ผ่านแนวทางปฏิบัติ 16 แนวทาง ดังนี้

01
02
03
04
05
06
07
08

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
การตรวจสอบยอนกลับ
ความเปนสวนตัว การรักษาความลับ
และทรัพยสินทางปญญา
แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับและการละเมิดตอแรงงาน

การเลือกปฏิบัติ
การจางงาน คาจาง และผลประโยชน

09
10
11
12
13
14
15
16

เสร�ภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเจรจาตอรอง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สิทธิในการถือครองและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการสิ�งแวดลอม

การจัดหาอยางรับผิดชอบ
ความซื่อสัตยทางธุรกิจ

ความขัดแยงทางผลประโยชน
การตอตานการติดสินบนและการทุจร�ต

กระบวนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืนสําหรับคูคา

01
สรรหาและคัดเลือกคูคาที่มีศักยภาพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับ
รวมถึงพ�จารณา
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับ
• การดําเนินงานดานความยั่งยืน

02

ประเมินความเสี่ยงของคูคา

03

สงเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของคูคาในกระบวนการ
จัดหา และการบร�หาร
หวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานดาน
ความยั่งยืนของ
คูคาอยางสมํ่าเสมอ

04

สรางความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ
ระยะยาวกับคูคา
ตามแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน การสงเสร�ม
ในดานตาง ๆ
เพ�่อตอบแทนผล
การดําเนินงาน รวมถึง
ดานความยั่งยืนที่ดี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่

100

ร้อยละ
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
โดยใช้เกณฑ์ที่ผนวกแนวทาง
ด้านความยั่งยืน

HEALTH

ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
ปัจจัยส�ำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน คือการประเมินความเสี่ยง โดยเบื้องต้นหน่วยงานจัดซื้อ
ได้ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้าผ่านระบบ Risk Base Due Diligence และมีการพัฒนาระบบงานให้คู่ค้า
ทั้งรายเดิมและรายใหม่ท�ำแบบประเมินตนเองส�ำหรับคู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คู่ค้าสามารถทราบถึงระดับความเสี่ยง
เบื้องต้นได้รวดเร็วและแม่นย�ำ ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่ที่เข้าร่วมการอบรม และท�ำแบบประเมินตนเองส�ำหรับคู่ค้า คิดเป็น
ร้อยละ 100 นอกจากนี้ เพื่อให้คู่ค้าตระหนักถึงความส�ำคัญ และเสริมสร้างความเข้าใจให้คู่ค้าสามารถท�ำแบบประเมินตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อปรับการสื่อสารให้เข้ากับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตอบสนองช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้พัฒนาสื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสมส�ำหรับคูค่ า้ ทีม่ มี ลู ค่าทางธุรกิจร่วมกับบริษทั ในแต่ละระดับ โดยมีแผน
ขยายผลการด�ำเนินงานในปี 2564

HEART

สรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ
บริษทั มุง่ น�ำแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนผนวกเข้าไปในทุกระบวนการ
ของการบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยก� ำ หนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น
ศักยภาพและคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะมาเป็นคูค่ า้ รายใหม่ รวมทัง้ มีการชีแ้ จง
ให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายและความคาดหวังขององค์กรในการบริหาร
ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมปัจจัยส�ำคัญ
ต่าง ๆ อาทิ ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการส่งมอบ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ความสามารถในการตรวจสอบย้ อ นกลั บ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินการจ้างแรงงาน และ
การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงอิสระในการสมาคม
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ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
ในปี 2563 บริษทั มุง่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคูค่ า้ ผ่านโครงการทีห่ ลากหลายอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การสร้างงานสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ให้สามารถพัฒนาตนเองและน�ำไปต่อยอดได้อย่างยัง่ ยืน

HOME
ภาคผนวก
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
บริษทั มองเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้สนิ ค้าเกษตรได้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกมากขึน้ โดยส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวมาออกแบบการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และประสบความสําเร็จอย่างมากจากโมเดลกล้วยหอมทอง
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั จึงได้ขยายผลการด�ำเนินงานไปสูค่ คู่ า้ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ผกั สด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด ผลไม้ตดั แต่ง
และผักพร้อมปรุง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ต้นน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ
• ผลักดันให้โรงงานผลิตได้ตามมาตรฐานการผลิตทีด่ ี (GMP) มีการนํานวัตกรรมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมจากเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปลูก การผลิต หรือการแปรรูป
• ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
Action

Result

กลุมผลไม
พ�้นที่เพาะปลูก

41,552 ไร
ลงพ�้นที่

สรางมาตรฐาน (สอน)

แหลงรับซื้อ

39 โรงงาน

ประกันราคา / ปร�มาณรับซื้อ

กลุมผัก
พ�้นที่เพาะปลูก
ไร

226

แหลงรับซื้อ

• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการระบบของโรงงาน
อยางยั่งยืน ตามหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร
• ใหความรูในการตรวจว�เคราะห
ปร�มาณสารตกคางในวัตถุดิบ

12 โรงงาน

เทคนิคการจัดการวัตถุดิบ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ตรวจสารพ�ษตกคาง
เทคนิคการตัดแตง
โรงคัดบรรจ�สินคากลุมผลไม

4 วัน
ว�ธีการสุมตรวจสารพ�ษตกคาง

เทคนิคการบรรจ�

เทคโนโลยี Air Bubble
และ Hyde Cooling

เคร�่องลางผักอัตโนมัติ

5 วัน

เทคโนโลยี Heat
Treatment และ Ozone

เพ��มอายุสินคา
สรางคุณภาพ
คงมาตรฐาน
นําสูความปลอดภัย

ในปี 2563 สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายจากผลิตภัณฑ์ของคู่ค้ากลุ่มผักสด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด
ผลไม้ตัดแต่ง และผักพร้อมปรุงที่วางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศจ�ำนวน 98 รายการ
ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
โครงการ 7-11
เคียงขางเกษตรกรไทย
สรางรายได
ใหกับครอบครัวของเกษตรกร
ลานบาท

374

สรางรายได
ใหกับครอบครัวเกษตรกร
ครอบครัว

1,863

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด มหาชน

โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน
บริษทั ด�ำเนินโครงการฟาร์มปลาชีวภาพสูค่ วามยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสูค่ วามยัง่ ยืนมุง่ พัฒนา
กระบวนการผลิต โดยส่งเสริมให้คู่ค้าเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิลในระบบปิดแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุม
คุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทกุ ขัน้ ตอน นอกจากนี้ ยังเป็นการควบคุม
ปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอจากวิกฤตทางน�้ำ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดการปล่อยน�้ำเสีย
ในน�้ำสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับ
องค์กรได้อย่างยั่งยืน
HEART

สามารถประยุกต
ตอยอดใชเพาะเลี้ยง
ปลาไดหลายชนิด
การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบดั้งเดิม

HOME

นอกจากนี้ ยังมีโครงการลําไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน เป็นโครงการยกระดับพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี บริษัท สยามแม็คโคร
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรฐานการผลิตลําไยพันธุ์อีดอ ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ตลอดจนตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังร่วมกันสร้าง โรงคัดบรรจุคุณภาพล�ำไย
การยืดอายุการจัดเก็บสินค้าก่อนน�ำส่งโรงบ่มล�ำไยและตลาดภายนอก พร้อมกันนี้ รายได้จากผลผลิตลําไย
กิโลกรัมละ 1 บาท จะน�ำไปสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน

HEALTH

การเลี้ยงปลานิลระบบปด เลี้ยงในบอพลาสติก
ที่มีระบบเติมอากาศ

ผลิตไดทงั้ scale เล็กในครัวเร�อน
เกษตรผสมผสานหร�อ
scale ใหญ

ภาคผนวก
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โครงการลําไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน

การลงพ�้นที่สวนลําไย
ของเกษตรกรในโครงการ

ผลิตผลลําไยจากโครงการ

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
โครงการลําไยปนสุข คืนสุขสูชุมชน
สรางงานสรางรายได
ใหกับเกษตกรผูปลูกลําไย
มากกวา
ครัวเร�อน
คิดเปนรายไดเฉลี่ยตอครัวเร�อน
บาทตอป

100
367,200

สมทบทุนในการจัดหาอุปกรณทางการแพทย
ใหกับกลุมผูสูงอายุและผูยากไรในพ�้นที่ชุมชน
ในจังหวัดลําพ�น และเชียงใหม
รวมทั้งสิ�นเปนจํานวนเง�น
บาท

355,305

สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทมุ่งด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมการสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
ส่งเสริมความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย ตลอดจนจัดให้มีการประชุมคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ระหว่างคู่ค้ากับบริษัท ตลอดจนวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

กรณีศึกษา คู่ค้าและซีพี ออลล์ เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
จากเด็กช่างสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างเงินล้าน
บริษัทจัดตั้งโครงการทดลองขายผักสดในเซเว่นอีเลฟเว่นขึ้นมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็ก
คุณมานิตย์ ทิพย์ปน่ิ ทอง หรือคุณวิทย์ อายุ 36 ปี เจ้าของบริษทั สุวรรณ เอิรธ์ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมโครงการทดลองขายผักสดของ
เซเว่นอีเลฟเว่น เมือ่ ปี 2557 และได้โอกาสน�ำผักสดจากสวนของตนเอง อาทิ ผักกาดขาว ผักบุง้ จีน กะหล�ำ่ ปลี แตงกวา ต้นหอม
ไปส่งขายในเซเว่นอีเลฟเว่นและได้ผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ปัจจุบันผักสดจากสวนของคุณวิทย์มีจ�ำหน่ายที่ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 300 สาขา โดยเฉพาะจากแนวโน้มที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้สนิ ค้าประเภทผักสดเป็นสินค้าทีข่ ายดีอย่างมาก
ส่งผลให้ยอดขายผักสดจากสวนของคุณวิทย์ยอดขายส่งผักจากเดิม 6,000-8,000 แพ็ค ขยับเพิม่ เป็น 20,000 แพ็คต่อวัน
นอกจากนี้ เซเว่นอีเลฟเว่นยังเสนอแนวคิดการท�ำชุดผักพร้อมปรุง อาทิ ชุดต้มย�ำ ชุดสุกี้ ชุดผัดกะเพรา ชุดน�ำ้ พริก เป็นแนวคิด
ส�ำหรับผู้บริโภคและเพื่อกระตุ้นยอดขายผักให้กับเกษตรกรอีกด้วย

“
”

ตลอดระยะเวลาที่เป็นคู่ค้ากันมา ได้รับการช่วยเหลือจากเซเว่นอีเลฟเว่นทุกอย่าง
ไม่คิดว่าองค์กรใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับเกษตรกรที่เรียนจบไม่สูง และช่วยสร้างงานที่มั่นคง
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จากพนักงานบริษัทสู่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างรายได้มั่นคง
บริษัทเห็นถึงความส�ำคัญของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็น บริษทั ทีม่ งี านและรายได้มนั่ คงตลอดทัง้ ปี ปัจจุบันคุณรุ่งโรจน์
อีกหนึง่ ธุรกิจทีส่ ามารถกระจายรายได้สแู่ รงงานชุมชน จึงเปิด ร่วมงานกับ ซีพี ออลล์ มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ก่อสร้างร้าน
โอกาสให้ผรู้ บั เหมาหน้าใหม่ทสี่ ามารถท�ำงานก่อสร้างขนาดเล็ก เซเว่นอีเลฟเว่นไปแล้วกว่า 100 สาขา และกระจายรายได้ให้
ได้เข้ามาน�ำเสนอผลงานและทดสอบความโปร่งใส เมื่อผ่าน คนงานกว่า 70 ราย ถึงแม้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตดังเช่น
เกณฑ์ ก ารทดสอบแล้ ว จะได้ เ ข้ า ร่ ว มทดลองสร้ า งร้ า น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ก็ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน ลูกน้องของบริษัทมีงานท�ำ
เป็นสิง่ ส�ำคัญ คุณรุง่ โรจน์ ผลจันทร์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั และได้ค่าแรงเกินอัตราจ้างขั้นต�่ำ เพราะ ซีพี ออลล์ เป็น
เก่ง เอ็นจิเนีย จ�ำกัด เป็นหนึง่ ในผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นเกณฑ์ทกุ ขัน้ ตอน องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และได้โอกาสเข้าร่วมงานกับทางเซเว่นอีเลฟเว่น ท�ำให้กลายเป็น

มีทุกวันนี้ ได้ เพราะได้รับโอกาสจากบริษัทใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ค�ำนึงถึงคู่ค้าเป็นหลัก และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล
อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

”

HOME

“

ทีมงานของ ซีพี ออลล์ เข้าร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเข้ามาให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงช่วยคิดสูตรขนมใหม่ ๆ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดูทันสมัยสวยงาม สะดวกในการรับประทาน
การวางแผนการตลาด พร้อมทั้งแนะน�ำช่องทางออนไลน์ ในการน�ำเสนอสินค้า
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังมีระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง
สามารถกระจายสินค้าให้คู่ค้าได้ทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว
ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ ได้ทุกวัน

HEALTH

จากวุ้นตู้หน้าบ้านยกระดับสู่ร้านเซเว่น สร้างอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน
บริษัทส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยใน บริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง คุณมนสวรรณ ศรัณย์เวชกุล
การยกระดับขนมไทย โดยการร่วมพัฒนาสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือคุณเก๋ กรรมการบริษทั คุณเก๋ขนมหวาน จ�ำกัด เป็นหนึง่
ให้นา่ สนใจ ทานสะดวก ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กบั ชุมชน ในผู้ที่ได้รับโอกาสจาก ซีพี ออลล์ ในการน�ำสินค้าเข้ามา
รวมถึงเกษตรกร ด้วยการรับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ จ�ำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปัจจุบันมีสินค้าวางจ�ำหน่าย
เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมหวาน ท�ำให้เกษตรกรท้องถิ่น ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ จ�ำนวน 8 รายการ ได้แก่
มีรายได้ที่มั่นคง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ ในท้องถิ่น สาคูแคนตาลูป สาคูเปียกข้าวโพด ฟักทองแกงบวด ครองแครง
สามารถเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อัญชัญมะพร้าวอ่อน รวมมิตรกะทิสด บัวลอย 5 สี เผือก
และช่องทางของบริษทั ทเวนตีโ้ ฟร์ ช้อปปิง้ จ�ำกัด ตลอดจน มะพร้าวอ่อน และวุน้ ดอกไม้กะทิใบเตย และมีกำ� ลังผลิตกว่า
ร่วมพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการให้เจริญก้าวหน้าเป็น 60,000 ถ้วยต่อวัน สร้างยอดขายเติบโตได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี

246

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงจริยธรรมและ
แนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า โดยก�ำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากนี้
ยังส่งเสริมช่องทางการจ�ำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการค�ำนึงถึงระยะทางจากพื้นที่เพาะปลูก
ถึงสถานที่จ�ำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมุง่ ให้ความส�ำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
เพือ่ เป็นการส่งเสริมการใช้วตั ถุดบิ อย่างยัง่ ยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
สยามแม็คโคร ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยเริม่ พัฒนา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ในปี 2562 ซึง่ เป็นระบบทีช่ ว่ ยให้ผบู้ ริโภคสามารถ
ตรวจสอบถึงแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ผา่ นทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้
โดยเริม่ จากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุม่ อาหารสดก่อน ซึง่ ในปีนี้ มีการขยายฐานข้อมูลสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace จนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จํานวนสินคา
ที่สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับไดทั้งหมด
รายการ

11,900

100

คิดเปนรอยละ
ของผลิตภัณฑทั้งหมด
ภายใตสัญลักษณทางการคา
ของสยามแม็คโคร

เติมความรัก สร้างด้วยหัวใจ
เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน
ซีพี ออลล์ ยืนหยัดเคียงข้างสร้างรอยยิม้ ให้กบั ทุกชุมชน ไม่วา่ ธุรกิจของเรา
จะไปตัง้ อยู่ ณ ทีใ่ ด พร้อมหยิบยืน่ ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ร่วมสร้าง
ชุมชนแห่งความสุขด้วยหัวใจที่ผูกพันและปรารถนาดีต่อกัน เพราะเรา
ต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป
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เติมความรัก สร้างด้วยใจ
เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563

46.12

รอยละ
จางแรงงานทองถิ�น

100

รอยละ
จางผูรับเหมาทองถิ�น
(งานซอมบํารุงและปรับปรุง
รานเซเวนอีเลฟเวน)

233

ราย
จางงานผูสูงอายุทองถิ�น

39,690

ราย
มอบทุนการศึกษาใหกับเยาวชน
และผูดอยโอกาสในชุมชน

2.3

ลานบาท
สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน หร�อ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP)

เปาหมายป 2563
บร�ษัทตองปราศจากขอขัดแยงที่สําคัญในทุกสวนงานของการดําเนินธุรกิจ
และในทุกพ�้นที่แหลงดําเนินการของธุรกิจ

SDG4 สรางหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเร�ยนรูตลอดชีว�ต
4.3 ใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษา
ว�ชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รวมถึงมหาว�ทยาลัย ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย

เปาหมาย
ตองปราศจากขอขัดแยงที่สําคัญ
ในทุกสวนงานของการดําเนินธุรกิจ

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ อ เนือ่ ง
และยั่งยืน การจางงานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน
8.3 สงเสร�มนโยบายทีม่ งุ พัฒนาทีส่ นับสนุน
กิจกรรมการผลิต การสรางงานความเปน
ผูป ระกอบการ และสงเสร�มการเกิดและ
การเติบโตของว�สาหกิจรายยอย ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง
8.9 ออกแบบและใชนโยบายทีส่ ง เสร�มการ
ทองเทีย่ วทีย่ งั่ ยืนทีจ่ ะสรางงาน และสงเสร�ม
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑทอ งถิน�

ผลการดําเนินงาน
ปราศจากขอขัดแยงที่สําคัญ
ในทุกสวนงานของการดําเนินธุรกิจ

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมไดผาน QR Code

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงและโอกาส

โครงการตอเนื่องคนไทยไมทิ�งกัน
โครงการตอเนื่องฝกซอมดับเพลิง
และฝกซอมอพยพหนีไฟสําหรับชุมชน
โครงการผูใหญใจดี
โครงการตอเนื่องคนดีศร�เซเวน

HEART

การด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนซึง่ ถือเป็นทัง้ เพือ่ นบ้าน
ลูกค้า และคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือข้อห่วงกังวล
จากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ และอาจน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ง
ที่อาจกลายเป็นการท�ำลายความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันหากไม่ได้รับ
การตอบสนองอย่างเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัท
เป็นไปอย่างราบรืน่ การจัดการความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชนจึงเป็นประเด็น
ที่ทางบริษัทให้ความส�ำคัญ ประกอบกับในปัจจุบันเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึง่ ท�ำให้
เกิดข้อกังวลใจต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทจึงต้องหา
แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกัน และให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน
เพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ความคืบหนาป 2563

โครงการตอเนื่องใครติดยายกมือข�้น
โครงการซีพ�แรมแบงปนรอยยิ�ม
สูชุมชนและสังคม

แนวทางการด�ำเนินงาน

HOME

แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

HEALTH

ด้วยความตระหนักเสมอมาถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน การด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ย่อมส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าคนส�ำคัญ ความไว้วางใจจากชุมชนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
บริษทั จึงมุง่ ด�ำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี และสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษทั กับชุมชน พร้อมทัง้ หาแนวทางในการ
ตอบสนองความต้องการและข้อห่วงกังวลของชุมชนในทุกกิจกรรมการด�ำเนินการทางธุรกิจ ตั้งแต่การสร้างและขยาย
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจ้างงานท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบที่บริษัท
เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ทัศนคติ ความคาดหวัง และข้อห่วงกังวล
ของชุมชนผ่านช่องทางและโครงการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการให้บรรลุความคาดหวังลดข้อห่วงกังวลของชุมชน และ
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชากรและชุมชนท้องถิ่น ทั้งปัญหาด้านสาธารณสุข และปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ รวมถึงประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 บริษทั จึงมุง่ ด�ำเนินการ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือชุมชนในช่วงภาวะวิกฤต เพื่อแบ่งเบาภาระและให้ก�ำลังใจแก่ประชากรในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้คนในชุมชนที่ ได้รับผลกระทบและส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง
การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ ต่าง ๆ ดังนี้

โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาคผนวก

บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงได้จดั ตัง้ โครงการคนไทย
ไม่ทงิ้ กัน ด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง อาทิ จัดซือ้ ชุดอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และแอลกอฮอล์
ท�ำความสะอาด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นมอบให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 พร้อมทั้งได้ร่วมสมทบ
โรงทานตามพระด�ำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
พระสงฆ์ สามเณร การจ�ำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานเมนูละ 20 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหาร ตลอดจน
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วประเทศ
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โครงการ ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย โควิด-19
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้
ด�ำเนินการสนับสนุนมอบอาหารปรุงสุก ในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกและน�้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 69 แห่งทัว่ ประเทศ รวมถึงส่งเสริมความรู้ในรูปแบบฐานกิจกรรมให้แก่นกั เรียนในโรงเรียนใกล้เคียงพืน้ ทีส่ ำ� นักงานสาขาจ�ำนวน 6 โรงเรียน รวมถึงชุมชน
ที่อยู่รอบส�ำนักงานทั้ง 7 แห่ง ให้ตระหนักรู้ถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย และการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมท�ำความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรคในสถานศึกษา เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน

โครงการ แบ่งกัน ปันอิ่ม อาหารมื้อเที่ยง
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ด�ำเนินการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ประสบปัญหาตกงานและขาดรายได้
รวมถึ ง ต้ อ งเก็ บ ตั ว อยู ่ ใ นบ้ า นเพื่ อ หลี ก เลี่ยงการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทร่วมกับจิตอาสา
จังหวัดนครสวรรค์ น�ำน�ำ้ ดืม่ จ�ำนวน 371 แพ็ค และขนมปัง จาก ซีพแี รม จ�ำนวน 500 ชิ้น มอบให้แก่ประชาชนเพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต

โครงการ DC อาสา พัฒนาความสุข สู่โรงเรียน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นของเด็กระหว่างที่กักตัว และต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และหลายครอบครัวต้อง
ขาดรายได้ ศูนย์กระจายสินค้านครสวรรค์ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาความสุข โดยจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์
การเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียน จ�ำนวน 8 โรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร

ผลการดําเนินงานดานการสรางการยอมรับจากชุมชน
ความพ�งพอใจของชุมชนที่มีตอ
รานเซเวนอีเลฟเวน
(คะแนนเต็ม 5)

3.75
3.80

2562
2563

มอบทุนการศึกษาใหกับ
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ในชุมชน (ทุน)
2562 34,344
2563 39,690

2562
2563

มูลคาทุนการศึกษา (ลานบาท)
2562 1,105
2563 1,412

สนับสนุนว�สาหกิจชุมชน และว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(ราย)
2562
2563

จางแรงงานทองถิ�น (รอยละ)

1,645
1,150

44.37
46.12

100
100

2562
2563

2562
2563

สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน หร�อสินคา OTOP
(รายการสะสม)
2562
2563

มูลคาการซื้อผลิตภัณฑ SMEs ชุมชน
(ลานบาท)

2562
2563

จางงานผูสูงอายุทองถิ�น (ราย)

จางผูรับเหมาทองถิ�น (รอยละ)

14,244
9,671

133
144

รานเซเวนอีเลฟเวนที่ออกแบบ
ใหมีความกลมกลืนกับ
สถาปตยกรรมโดยรอบชุมชน
จํานวน 18 รานสะสม

220
233

มูลคาการซื้อ (ลานบาทสะสม)
2562
2563

11.12
13.42

จํานวนผูเขารวมอบรมและ
ฝกซอมดานอัคคีภัยชุมชน (ราย)
2562
2563

2,481

4,026
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251
บทนํ า

แนวทางในการตอบสนองความต้องการและลดข้อกังวลของชุมชน
ตามกระบวนการสร้างและขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
• คัดเลือกทําเลในการสรางรานเซเวนอีเลฟเวน ศูนยกระจายสินคา โรงงาน โดยศึกษาความเปนไปได
และพ�จารณาความเหมาะสม
• ศึกษา ตรวจสอบลักษณะจําเพาะของพ�้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงวัฒนธรรม และเอกลักษณ
ทองถิ�น
• เตร�ยมความพรอมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของถึงลักษณะเฉพาะของทองถิ�นนั้น ๆ

การสรรหาทําเล

การสานสัมพันธ
กับผูเกี่ยวของ

การดําเนินงาน
กอสราง

HEALTH

• สงเสร�ม ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามแผนการปองกันและลดผลกระทบอยาง
เครงครัด
• รับฟง และตรวจสอบเร�่องรองเร�ยนที่เกิดข�้น
• แก ไขปญหาขอรองเร�ยนตามกระบวนการจัดการขอรองเร�ยน
• การดําเนินการขอใบอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

HEART

• 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

รานเซเวนอีเลฟเวน ศูนยกระจายสินคา
โรงงานที่อยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน

การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับชุมชน
HOME

การออกแบบการก่อสร้างที่ค�ำนึงถึงสถาปัตยกรรมโดยรอบของชุมชน
ก่อนด�ำเนินการก่อสร้างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บริษทั มีการส�ำรวจสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมโดยรอบ รวมถึงข้อห่วงกังวล
ของคนในชุมชน บริษัทได้มีการด�ำเนินการลดข้อห่วงกังวลส�ำหรับร้านที่จัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสถาปัตยกรรม
ของชุมชน โดยการออกแบบร้านให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมเดิมของชุมชนโดยรอบ รวมถึง
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย อาทิ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาผาซ่อนแก้ว เป็นต้น

ภาคผนวก

สาขาผาซ่อนแก้ว
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มากไปกว่านั้นในกระบวนการก่อสร้าง บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อเพือ่ นบ้านให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยด�ำเนินงานผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัย
และขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังมีการ
พิจารณาคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างภายในชุมชนเป็นล�ำดับแรกเพือ่ ให้เกิดการสร้างงาน
ภายในชุมชน หากผู้รับเหมารายใดผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดไว้ เช่น ผลงาน
ในอดีต ความน่าเชือ่ ถือ การดูแลความปลอดภัยของแรงงาน โดยบริษทั จะเปิด
โอกาสให้ทดลองรับงาน 3 สาขา หากผ่านการทดสอบ และประเมินผลจะได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษทั ต่อไป นอกจากนี้ บริษทั ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงตลาดแรงงานท้องถิน่ จัดสัมมนาและส่งเสริมความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้รับเหมาท้องถิ่น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
จางงานผูรับเหมากอสรางทองถิ�น
สําหรับรานเปดใหม
รอยละ

11

ผูรับเหมากอสรางทองถิ�นที่ ไดรับ
การข�้นทะเบียนเปนคูคาของบร�ษัท
รอยละ

100

การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน
บริษทั มุง่ เน้นสร้างความผูกพันและสร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนรอบด้าน เพือ่ ลดผลกระทบเชิงลบให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ภายใต้ 3 แนวทางหลัก
ได้แก่ การสร้างงานให้ชุมชนท้องถิ่น การให้โอกาสทางการศึกษา และกิจกรรมจิตสาธารณะ ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชมุ ชนท้องถิน่
บริษัทส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสการ
ท�ำงานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบ
การรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
มาจ�ำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก
แบบพิเศษ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ผลิตภัณฑชุมชนกวา

144
787

รายการ จัดจําหนายใน
สาขานํารอง

ผลิตภัณฑที่มีการขยายผลแลวจํานวน

35

รายการ จาก

15

ชุมชน

ขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑทองถิ�น เพ�่อวางขายในรานเซเวนอีเลฟเวน

01

ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง
ภายในจังหวัด ผลิตภัณฑ
ที่มี อย. และผลิตภัณฑ
ที่มีบารโคด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

02

คัดเลือกรานเซเวนอีเลฟเวน
5 สาขา เพ�่อทดลองขาย

03

จัดเร�ยงผลิตภัณฑ
ในรานเซเวนอีเลฟเวน
พรอมทั้งติด
สื่อประชาสัมพันธ ใหสวยงาม

04

ติดตามยอดจําหนาย
ผลิตภัณฑ

05

ในกรณีผานเกณฑ
ที่บร�ษัทกําหนด บร�ษัทขยาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
สูรานเซเวนอีเลฟเวน
ในจังหวัดและภูมิภาค
ทั่วประเทศ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็กในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ผ่านการแนะน�ำของอาจารย์ เพือ่ ช่วยพัฒนาธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ให้มีโอกาสเติบโตมากขึ้น หลังจากนั้นจึงน�ำสินค้าที่ผ่านการ
ของตราสิ น ค้ า และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ท่ี จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ บ ริ โ ภครู ้ จั ก พัฒนาแล้วมาวางขายจริงหน้าร้าน ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้า
ผลิ ตภั ณ ฑ์ มากขึ้ น และช่วยดึงดูดความสนใจของลู ก ค้ า โครงการสามารถน�ำตราสินค้าหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทผี่ า่ นการพัฒนา
จึงด�ำเนินโครงการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการ แล้วไปใช้ในการขายได้จริง และได้รับความสนใจจากลูกค้า
ธุรกิจอาหาร ประสานงานกับผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจอาหาร มากขึน้ ส่งผลให้รายได้ของผูป้ ระกอบการเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ
ขนาดเล็กจ�ำนวน 15 ธุรกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี และ 15 เป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท�ำให้ชุมชน
ปทุมธานี นักศึกษาท�ำการลงพืน้ ที่ และสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ เข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้มากขึ้นในอนาคต
ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
จากนั้ น น�ำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาสินค้าแบบบูรณาการ

บทนํ า

โครงการ “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ”
ภายใต้ ชื่ อ ร้ า นกาแฟเสรี ไ ทย ของโรงเรี ย นบ้ า นนาคู จ.กาฬสิ น ธุ ์
เป็นโครงการที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพี
รีเทลลิงค์ จ�ำกัด ภายใต้ CONNEXT ED ให้การสนับสนุนทัง้ ด้านงบประมาณ
องค์ความรู้ ในการบริหารจัดการร้านกาแฟ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
และชงเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่าง ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ ร้านกาแฟ
สร้างอาชีพให้แก่โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน
ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะการท� ำ เครื่ อ งดื่ ม การบริ ห ารจั ด การร้ า น
ทั้ ง ยั ง ให้ ค นในชุ ม ชนสามารถวางขายสิ น ค้ า OTOP และร่ ว มเป็ น
เจ้าของร้านผ่านการถือหุ้นสหกรณ์ ส�ำหรับโมเดลร้านกาแฟสร้างอาชีพ
คือ โมเดลที่สร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
เพราะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพตั้งแต่เยาว์วัย
เปิดโอกาสให้คุณครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และ
สามารถน�ำสินค้า OTOP มาวางจ�ำหน่ายในร้าน สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 245 ราย
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โครงการทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง
บริษทั ด�ำเนินการส่งเสริมความรู้ และอาชีพด้านการเกษตรและสังคมในอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจัดงานส่งเสริมความรู้
และอาชีพโดยเปิดให้เข้าชมฟรี เพือ่ ให้ผสู้ นใจน�ำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ พร้อมทัง้ สร้างแบบอย่างการเรียนรูด้ า้ นการพัฒนาชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว การขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านการสอนการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก โดยน�ำเมล็ดทานตะวันจาก
การจัดกิจกรรมน�ำมาแจกจ่ายชุดเพาะต้นอ่อนทานตะวันให้แก่ ชุมชน พนักงาน บุคคลทัว่ ไปเพือ่ ให้เกิดการสร้างงานและอาชีพให้กบั ชุมชน
ตลอดจนเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทางเกษตร และสร้างความมัน่ คงทางด้านอาหาร
ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ผูเขารวมโครงการกวา

34,698
735,000

ราย
สงเสร�มเศรษฐกิจชุมชนกวา
บาท
(ยอดขายจากรานคาชุมชนที่มาขายภายในงาน)

โครงการผู้ใหญ่ใจดี
บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุที่ยังมีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน
กับบริษัท เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยร่วมมือ
กับภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ และกระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน
กับเซเว่นอีเลฟเว่นที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนผู้สูงอายุท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 233 ราย คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานกว่า 2.6 ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน
ความพ�งพอใจของผูสูงอายุที่รวมโครงการ

4.52
ความพ�งพอใจของลูกคา

4.55

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชน และผู้ด้อยโอกาส
ในปีการศึกษา 2563 บริษทั มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนและผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้ สิน้ 39,690 ราย คิดเป็นมูลค่าถึง 1,412 ล้านบาท
โดยมอบโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้ศึกษาในสถานศึกษาที่บริษัทจัดการศึกษาเอง คือ สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ : ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ : ระดับอาชีวศึกษา
รวมถึงสถานศึกษาเครือข่ายที่บริษัทท�ำความร่วมมือในการจัดการศึกษากว่า 250 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในส่วนที่สนับสนุน
การศึกษาให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส หรือมาจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และมูลนิธิต่าง ๆ บริษัทได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2563)
รวมจ�ำนวนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 55,700 ราย
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บริการด้วยหัวใจเพื่อชุมชน
บริษทั ได้ดำ� เนินโครงการประเภทจิตสาธาณะในหลายพืน้ ที่ เพือ่ เป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรของบริษทั มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม อีกทัง้ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้คนในชุมชน สร้างประโยชน์สขุ แก่ชมุ ชน สังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

HEALTH
HOME
ภาคผนวก

โครงการคนดีศรีเซเว่น
ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไม่เพียงแต่ให้บริการลูกค้า
ตามหน้าทีท่ พี่ งึ ปฏิบตั ิ แต่เรายังให้บริการด้วยหัวใจกับลูกค้า
ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ตั ว อย่ า งเหตุ ก ารณ์ เมื่ อ ช่ ว ง
ปลายเดือนตุลาคม 2563 ลูกค้าได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า
ที่ร้าน หลังจากซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ได้เดินออกจากร้าน
และในขณะก�ำลังจะเดินข้ามถนน มีรถมอเตอร์ไซต์ที่ขับมาด้วย
ความเร็วแล้วเสียหลักมาเฉีย่ วชนลูกค้า ท�ำให้ลกู ค้าและคนขับรถ
มอเตอร์ไซค์ได้รบั บาดเจ็บด้วยกันทัง้ คู่ ในเวลานัน้ คุณศศิธร
คุณพาที ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และคุณศุภวิชญ์ ไชยสิทธิ์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การร้าน ก�ำลังปฏิบตั งิ านอยูภ่ ายในร้านเห็นเหตุการณ์
จึงได้รบี ออกมาช่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น พร้อมทัง้ โทรเรียก
รถกูภ้ ยั ให้มารับผูบ้ าดเจ็บไปส่งทีโ่ รงพยาบาล ท�ำให้ผบู้ าดเจ็บ
ปลอดภัยในทีส่ ดุ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวสร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้าเป็นอย่างมาก และนีเ่ ป็นหนึง่ ในอีกหลายเรือ่ งราว
ความประทับใจที่น่ายกย่องของพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น
ที่คอยช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

จ�ำเป็นแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางตามพื้นที่
ชุมชนใกล้เคียง อาทิ อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน
กระเป๋านักเรียน ถุงเท้านักเรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
ให้ความรูต้ า่ ง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ผา่ นการประสานความร่วมมือ
กับผู้น�ำชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือไปแล้ว 1 ชุมชน 5 โรงเรียน ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนในการซือ้ อุปกรณ์เกีย่ วข้องกับการเรียน
จ�ำนวน 281 ราย เป็นมูลค่ากว่า 43,555 บาท และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเปราะบางในการซื้ออุปกรณ์ในการดูแล
สุขภาพร่างกาย จ�ำนวน 72 ราย เป็นมูลค่ากว่า 15,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการขยายโครงการไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ
อาทิ ขอนแก่น ล�ำพูน สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี เป็นต้น

HEART

โครงการ ซีพีแรมแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ชุมชนและสังคม
บริษทั เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผดู้ อ้ ยโอกาส
การขาดแคลนเรื่ อ งทุ น ทรั พ ย์ และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
ภายในชุมชน รวมถึงภายในพื้นที่ชุมชนบางส่วนยังมีกลุ่ม
เปราะบาง คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในด้านสิ่งของที่จ�ำเป็นในเรื่องการดูแลสุขภาพ จึงได้เกิด
แนวคิดในการจัดท�ำโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและแก้ ไข
ปัญหาเรื่องสวัสดิภาพของกลุ่มผู้เปราะบาง รวมถึงการจัด
การศึกษาส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม โดยจัดมอบอุปกรณ์
การเรียนให้แก่นกั เรียนในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ในการซือ้ อุปกรณ์การเรียน
ไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่
เข้าร่วมศึกษางานในศูนย์นวัตกรรม และศูนย์การเรียนรู้
CPRAM Innovation Center ได้ร่วมส่งต่อสิ่งของที่มีความ
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โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟส�ำหรับชุมชนและ
กลุ่มเปราะบาง
บริษัทตระหนักถึงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สร้างความเสียหาย
ให้กับชุมชน กลุ่มเปราะบางและสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งสาเหตุ
อาจเกิดขึ้นจากคนในชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุของการ
เกิดเพลิงไหม้ และไม่รู้วิธีการระงับเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัย และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน บริษทั จึงด�ำเนินการอบรม
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น และการอพยพหนี ไ ฟ
ให้กับประชาชนในชุมชน กลุ่มเปราะบาง (โรงเรียนโสตศึกษา สถานศึกษา
โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน บ้านพักคนชรา) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2541 โดยในปี 2563 บริษัทด�ำเนินการอบรมให้ความรู้ฝึกอบรมให้ความรู้
ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้กับชุมชน ดังนี้ ชุมชน จ�ำนวน
2 แห่ง (เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ชุมชนริมคลองบางบัว) โรงเรียนโสตศึกษา
จ�ำนวน 3 แห่ง (กาญจนบุรี นครปฐม และทุ่งมหาเมฆ) โรงพยาบาล จ�ำนวน
1 แห่ง (ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) หน่วยงานราชการ จ�ำนวน
2 แห่ง ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
(ส่วนแยกตลิ่งชัน) มีผู้ได้รับการอบรม 2,481 ราย
นอกจากโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังด�ำเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย และช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
โครงการสนับสนุนน�้ำดื่มให้นักดับเพลิง
บริษัทได้สนับสนุนและให้ก�ำลังใจกับนักดับเพลิงที่มีความต้องการน�้ำดื่มเป็น
จ�ำนวนมากหลังสูญเสียน�ำ้ ในร่างกายขณะปฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ ยเหลือเหตุเพลิงไหม้
ตามสถานที่ ต ่ า ง ๆ เพื่อ เป็น การสร้า งความสัม พัน ธ์ อั น ดี ร ะหว่ างบริ ษั ท
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย สังคม ชุมชน และหน่วยงานราชการ

โครงการใครติดยายกมือขึ้น
บริษทั ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านชมรม To Be
Number One ของศูนย์กระจายสินค้าซึ่งกิจกรรมของชมรมประกอบไปด้วย
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

01

การรณรงคปลูก
จิตสํานึกและสราง
กระแสนิยม

02

การสรางเสร�ม
ภูมิคุมกันทางจิตใจ
ใหแกเยาวชน
ในชุมชน

03

การสราง
และพัฒนาเคร�อขาย
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โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM
บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของประชาชน เพือ่ แก้ปญ
ั หาชุมชนอย่างยัง่ ยืน บริษทั จึงจัดโครงการนีข้ นึ้ มาเพือ่ สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิง้
เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยร่วมมือกับโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินงานและน�ำประเด็นนี้เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาเรื่องขยะ และวิธีการจัดการ
อย่างเหมาะสม จัดสร้างนวัตกรรมเพือ่ แก้ไขปัญหาการคัดแยกขยะ รวมถึงโครงการนีย้ งั สามารถสร้างรายได้เพิม่ เติมสูค่ รัวเรือน
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ หากมีการร่วมมือกันทั้งโรงเรียน บ้าน และชุมชน ย่อมท�ำให้เกิดประสิทธิผลและสร้างจิตส�ำนึกที่ดี
ต่อสังคม และสร้างคุณค่าได้อย่างยัง่ ยืน ปัจจุบนั สามารถลดปัญหาขยะในครัวเรือนได้รอ้ ยละ 50 ต่อวัน และขยะหลายประเภท
สามารถน�ำไปรีไซเคิล และประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

บทนํ า

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ซึ่งเป็น
โครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนผูต้ ดิ ยาเสพติดได้เข้ารับการ
บ� ำ บั ด รั ก ษาฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ และฝึ ก พั ฒ นาอาชี พ ให้
สามารถกลับมาด�ำเนินชีวิตปกติได้ ในสังคม อีกทั้งชมรม
ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกของชมรม สามารถแบ่งได้
เป็น 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายที่ต้องเรียนรู้ และเครือข่าย
ที่ต้องเข้าไปช่วยในการตั้งชมรม เพื่อช่วยชมรม To Be
Number One ของกลุม่ อืน่ ๆ ให้สามารถจัดตัง้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการชุมชนคนรักหมา
บริษทั ตระหนักถึงความปลอดภัยของชุมชนจากปัญหาสุนขั จรจัด จึงได้ดำ� เนินโครงการชุมชนคนรักหมาเพือ่ เป็นการดูแลสุนขั
ในชุมชน ให้อยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนอย่างมีความสุข ลดปัญหาสุนัขจรจัด และดูแลสุขภาพสุนัขในชุมชน ไม่ให้ติดเชื้อ
พิษสุนัขบ้า และแพร่สู่สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนกว่า 19 ชุมชน ดูแลสุนัขชุมชนกว่า 553 ตัว
HOME
ภาคผนวก

โครงการ 7 ส และความปลอดภัยในโรงเรียน
เพือ่ สร้างความปลอดภัยให้กบั ชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคลากร
ในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้ด�ำเนินการจัดคณะ
ท�ำงานเข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำในการเขียน
แผนการฝึ ก ซ้ อ ม รวมถึ ง การอบรมให้ คุ ณ ครู นั ก เรี ย น
และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความ
เสี่ยงอันตรายที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งซักซ้อม
อพยพหนีไฟในสถานการณ์จำ� ลองเมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม้และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั การตรวจสอบอุปกรณ์ฉกุ เฉิน อาทิ ถังดับเพลิง
ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
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กระบวนการจัดการข้อเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษทั ได้เปิดช่องทางส�ำหรับรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลจากชุมชน ผ่านช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงได้หลากหลาย เช่น หน่วยงาน
รับข้อร้องเรียน (Contact Center) ช่องทางออนไลน์ และสื่อทางสังคม โดยมีการติดตามผลข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดการแก้ไข
ซึ่งน�ำไปสู่การปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้
กระบวนการจัดการขอรองเร�ยน
กรณีฉุกเฉิน

โทรแจงรานเซเวนอีเลฟเวน

สุมประเมิน
ความพ�งพอใจ
ในการแก ไข
ปญหา

เบอรลูกคาสัมพันธ
0 2826 7744
ตางจังหวัด (โทรฟร�)
1800 226 671

พ�จารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

โทรแจง + สงอีเมลแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด
และทีมประสานรัฐกิจ
ทีมสื่อสารปฏิบัติการ
ว�เคราะห Call ทันที
ทีมประสานรัฐกิจ รวมกับ
ทีมปฏิบัติการ เจรจา และ
เขาเยี่ยมลูกคา

FAQ@7eleven.co.th

*แก ไขจนลูกคาไดรับความพอใจ
ภายใน 24 ช.ม.

บันทึก
ขอมูล

7eleven
Thailand
cpall7

ลูกคา
ปณฝ.สีลม 1033
กรุงเทพฯ 10504

หลักเกณฑ
พ�จารณา

จัดการขอรองเร�ยน
ภายใน 24 ชั่วโมง

ชองทางประเมิน
ความพ�งพอใจ

แจงผล
กลับ

Contact
Center

GO CRM

1. กรณีที่ลูกคา
ไดรับบาดเจ็บ
เจ็บปวย
เขาโรงพยาบาล
2. กรณีที่มีผลกระทบ
กับภาพลักษณ และ
ชื่อเสียงของบร�ษัท
3. พนักงานไดรับ
บาดเจ็บ อุบัติเหตุ
ภายในหร�อ
ภายนอกราน

ทีมประสานรัฐกิจ
คียปดงานกลับมาที่
Contact Center
1. ว�ธีการแก ไขปญหา
2. คาใชจาย

Data Base
กรณีทั่วไป

• หนาจอ SC หลังราน
• แบบฟอรมขอมูล
แนะนําติชม
CP ALL
แอปพลิเคชัน

พ�จารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

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

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี ซีพี ออลล์ อยูเ่ คียงข้าง สร้างรอยยิม้ ให้กบั ชุมชน ด้วยความมุง่ มัน่ ส่งผลให้ในปี 2563 ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.33 เมือ่ เทียบกับปี 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

261
บทนํ า

ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
GRI Standard
302-1 (e)

302-3 (a)
303-3 (a)

2562

2563

ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด
ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

กิกะจูล
กิกะจูล

7,543,731.28
273,582.89

8,390,153.22
501,239.88

9,149,268.02
544,162.86

9,359,865.15
556,226.90

การเผาไหม้อยู่กับที่

กิกะจูล

273,582.89

370,720.89

414,339.03

424,515.91

• น้ำ�มันเตา

กิกะจูล

161,001.74

23,384.76

0

0

• น้ำ�มันดีเซล

กิกะจูล

4,086.98

1,644.70

7,980.44

5,714.41

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

กิกะจูล

69,182.62

292,398.72

348,141.34

355,268.85

• ก๊าซธรรมชาติ
การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่

กิกะจูล
กิกะจูล

39,311.55
N/A

53,292.70
130,519.00

58,217.25
129,823.82

63,532.65
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

• ก๊าซธรรมชาติ
ปริมาณพลังงานหมุนเวียน

กิกะจูล
กิกะจูล

N/A
2,759.40

0.12
15,482.29

0.0032
15,102.14

0.82
16,195.78

• พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

กิกะจูล

2,759.40

2,759.40

2,798.50

1,796.64

• พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจาก
ภายนอก

กิกะจูล
กิกะจูล

N/A
7,267,388.99

12,722.89
7,873,431.05

12,303.64
8,590,003.02

14,399.14
8,787,442.48

• พลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า
ของประเทศ

กิกะจูล

7,267,165.11

7,872,737.87

8,578,506.85

8,699,470.97

• พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อ
หน่วยรายได้
ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ทั้งหมด

กิกะจูล
กิกะจูลต่อล้านบาท

223.88
15.41

693.18
15.89

11,496.18
16.02

87,971.51
17.12

ล้านลูกบาศก์เมตร

9.06

8.67

9.35

9.54

• น้ำ�ใต้ดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

1.04

1.27

1.35

1.46

• น้ำ�จากผู้จัดหาภายนอก  
(Third-Party Water)

ล้านลูกบาศก์เมตร

8.02

7.40

8.00

8.08

- น้ำ�ประปาจากผิวดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

N/A

7.95

- น้ำ�ประปาจากน้ำ�บาดาล
ปริมาณการน�ำน�้ำจากแหล่ง
ขาดแคลนน�้ำมาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
3.67

0.13
4.85

• น้ำ�ใต้ดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

1.29

1.31

• น้ำ�จากผู้จัดหาภายนอก  
(Third-Party Water)

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

2.38

3.54

- น้ำ�ประปาจากผิวดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

N/A

3.47

- น้ำ�ประปาจากน้ำ�บาดาล

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

N/A

0.07

ภาคผนวก

2561

HOME

303-3 (b)

2560

HEALTH

302-1 (c)

หน่วย

HEART

302-1 (b)

รายการ
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

GRI Standard
303-3 (b)

305-2 (a)
305-1 (a)

305-1 (c)
305-2 (a)

305-4 (a)
305-3 (a)

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

ปริมาณน�้ำสะอาด
ที่ถูกน�ำมาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

9.35

9.54

• น้ำ�สะอาด (≤1,000 mg/L Total
Dissolved Solids)

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

9.35

9.54

ล้านลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท

0.19
18.52

0.93
16.43

0.51
16.38

0.75
17.46

1,137,849.23

1,229,764.63

1,188,079.57

13,051.12

13,343.50

10,593.86

• น้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำ�ทั้งหมด
ความเข้มข้นการน�ำน�้ำมาใช้ต่อ
หน่วยรายได้
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
1,066,918.55
เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
9,008.51

• ก๊าซมีเทนจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

914.04

3,253.40

3,724.42

819.66

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

8,094.47

9,797.72

9,021.92

9,253.95

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ
(Biogenic)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

579.15

520.25

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 1,057,910.04

1,124,798.10

1,216,421.13

1,177,485.71

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1,057,910.04
N/A

1,124,798.10
744.48

1,216,421.13
2,491.45

1,177,485.71
12,269.05

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อล้านบาท

2.18

2.16

2.15

2.17

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

1,274,754.60

1,412,920.47

• การซื้อสินค้าและบริการ
(บรรจุภัณฑ์พลาสติก)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

231,528.50

137,739.12

• การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ�

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

90,128.25

141,122.76

• การจัดการของเสียที่เกิดจาก
การดำ�เนินธุรกิจ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

192,510.20

68,003.90

• การเดินทางเพื่อธุรกิจ (ทางอากาศ)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

2,588.75

793.62

• การเดินทางไป-กลับของบุคลากร
(ยานยนต์ส่วนบุคคล)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

2,934.80

2,934.80

• การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่จัดจำ�หน่าย
(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์์)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

741,535.40

1,052,100.15

• การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่าย
(บรรจุภัณฑ์พลาสติก)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

N/A

13,528.70

10,226.12

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

0

4,945.97

33,332.36

85,212.55

• พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
จากการใช้พลังงานทดแทน
ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Scope 1 และ Scope 2)
ต่อหน่วยรายได้
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

306-3 (a)
306-4 (a)
306-4 (b)

306-4 (c)

2560

2561

2562

2563

ปริมาณของเสียทั้งหมด
ปริมาณของเสียที่น�ำไปใช้ประโยชน์
ทั้งหมด
ปริมาณของเสียอันตราย

ตัน
ตัน

74,181.51
31,830.22

135,440.47
88,692.43

174,461.64
126,259.35

126,402.29
78,472.83

ตัน

2.25

1.94

18.35

59.40

• นำ�กลับมาใช้ใหม่

ตัน

2.25

1.94

17.89

45.83

• นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิงผสม
ปริมาณของเสียไม่อันตราย

ตัน
ตัน

N/A
31,827.97

N/A
88,690.49

0.46
126,241.00

13.57
78,352.30

• ใช้ซ้ำ�

ตัน

N/A

N/A

N/A

61.13

• นำ�กลับมาใช้ใหม่

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
ปริมาณของเสียที่นำ�ไปกำ�จัดทั้งหมด
ปริมาณของเสียอันตราย

ตัน
ตัน
ตัน

N/A
42,351.29
26.77

N/A
46,748.03
29.00

N/A
48,202.29
25.84

1,730.71
47,929.46
9.78

• เผาทำ�ลาย

ตัน

23.76

26.54

20.20

4.33

• ฝังกลบ
ปริมาณของเสียไม่อันตราย

ตัน
ตัน

3.01
42,324.52

2.45
46,719.04

5.64
48,176.45

5.45
47,919.68

• เผาท�ำลาย

ตัน

1,651.77

1,955.43

1,778.93

0

ตัน
ร้อยละ

40,672.75
43

44,763.61
65

46,397.52
72

47,919.68
62

• ฝังกลบ
ร้อยละปริมาณของเสียที่ถูกน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อปริมาณของเสียทั้งหมด

HEALTH

306-5 (c)

หน่วย

HEART

306-5 (a)
306-5 (b)

รายการ

บทนํ า

GRI Standard

263

หมายเหตุ :
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน เท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกองค์กรคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิง
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ครอบคลุมกิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการ (บรรจุภัณฑ์
พลาสติก) การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน�้ำ การจัดการของเสียที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ
การเดินทางเพื่อธุรกิจ (ทางอากาศ) การเดินทางไป-กลับของบุคลากร (ยานยนต์ส่วนบุคคล)
การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่าย (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
(บรรจุภัณฑ์พลาสติก)
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการใช้พลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ค�ำนวณจากปริมาณลดใช้
ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ เท่ากับสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงานต่อรายได้หน่วยล้านบาท
• ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย รายงานตามกรอบการรายงานความยั่งยืน GRI
Standard version 2020 โดยปี 2562 - 2563 เพิ่มปริมาณสินค้าตัดจ่ายและทรัพย์สินตัดจ่าย
(Write-off) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และค�ำนวณปี 2560 – 2561

HOME
ภาคผนวก

• N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
• ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2563 เป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน GRI Standard
version 2016 (ปรับปรุง version 2018 และ 2020)
• ปริมาณพลังงานที่ใช้ ในหน่วยจูล ค�ำนวณจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคูณกับค่าความร้อนของเชื้อ
เพลิงแต่ละประเภท อ้างอิงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
• ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด เท่ากับผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปริมาณพลังงาน
หมุนเวียน และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
• ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้ เท่ากับสัดส่วนปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดต่อรายได้
หน่วยล้านบาท
• ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ทั้งหมด เท่ากับผลรวมปริมาณการใช้น�้ำใต้ดิน และปริมาณการใช้น�้ำจาก
ผู้จัดหาภายนอก  ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และผู้ ให้เช่าพื้นที่
• ปริมาณการน�ำน�้ำจากแหล่งขาดแคลนน�้ำมาใช้ทั้งหมด ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Aqueduct Water
Risk Atlas (Aqueduct Global Maps 3.0) ของสถาบันทรัพยากรโลก (WRI)
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค�ำนวณจากปริมาณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกคูณกับ
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)  และรายงานให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามมาตรฐานในการคํานวณ
การจัดการ และการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) ส�ำหรับการค�ำนวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่1, 2 และ 3
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงทั้งหมด ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่ และการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ  (ยังไม่
รวมการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่กับที่ และการรั่วไหลของสารท�ำความเย็น)
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ข้อมูลด้านบุคลากร
GRI Standard
102-8

ข้อมูล

2560

2561

2562

2563

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

• ชาย

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

• ชาย

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

• ชาย

N/A

N/A

4,780

52.63

17,489

59.12

32,325

36.22

• หญิง
ความหลากหลายของพนักงาน
จ�ำแนกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง

N/A

N/A

4,303

47.37

12,094

40.88

56,928

63.78

• ชาย

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

• ชาย

1,106

45.38

1,151

43.91

937

43.48

1,259

44.18

• หญิง
ผู้บริหารระดับต้น

1,331

54.62

1,470

56.08

1,218

56.52

1,591

55.82

• ชาย

N/A

N/A

856

42.82

610

41.27

797

42.24

• หญิง
เจ้าหน้าที่

N/A

N/A

1,143

57.18

868

58.73

1,090

57.76

• ชาย

24,822

33.82

27,124

33.52

29,692

32.59

33,294

33.52

• หญิง
จ�ำแนกตามอายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี

48,565

66.18

53,785

66.48

61,402

67.41

66,027

66.48

• ชาย

13,917

33.31

15,170

32.80

16,875

32.10

18,218

32.81

• หญิง
อายุ 30-50 ปี

27,860

66.69

31,082

67.20

35,700

67.90

37,306

67.19

• ชาย

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

จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำแนกตามเพศ

จ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง
พนักงานประจ�ำ

คนงาน / ผู้รับเหมา

405-1

ผู้บริหาร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูล

2560

2561

2562

2563

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

• ชาย

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

• 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

• อิสลาม

2,980

3.93

4,123

4.93

4,725

5.06

4,882

4.78

34,123

N/A

16,637

36.98

16,827

35.25

13,767

34.12

28,356

63.02

30,911

64.75

26,586

65.88

บทนํ า

GRI Standard

265

อายุมากกว่า 50 ปี

จ�ำแนกตามศาสนา

การจ้างงาน

HEART

401-1

จ�ำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง
อัตราการจ้างใหม่

44.99

53.81

51.16

39.47

จ�ำแนกตามอายุ
27,505

80.61

37,013

82.26

38,852

81.39

33,119

82.07

• อายุ 30-50 ปี

6,587

19.30

7,945

17.66

8,772

18.37

7,134

17.68

31

0.09

35

0.08

114

0.24

100

0.25

33,502

N/A

13,470

38.31

14,902

38.29

12,022

34.24

21,690

61.69

24,019

61.71

23,086

65.76

• อายุมากกว่า 50 ปี

401-1

HEALTH

• อายุน้อยกว่า 30 ปี

การลาออก
จ�ำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง
อัตราการลาออก

44.17

42.05

41.71

34.34

• อายุน้อยกว่า 30 ปี

26,327

78.58

27,324

77.71

30,012

77.11

26,996

76.89

• อายุ 30-50 ปี

7,078

21.13

7,691

21.88

8,753

22.49

7,871

22.42

97

0.29

145

0.41

156

0.40

241

0.69

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอด และ
เลี้ยงดูบุตร

N/A

N/A

N/A

N/A

2,959

3.17

3,592

3.51

พนักงานทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจาก
ใช้สิทธิ์ลาคลอด และเลี้ยงดูบุตร

N/A

N/A

N/A

N/A

2,615

2.80

3,225

3.15

52,795

99.55

56,722

99.29

64,115

100

102,227

100

• อายุมากกว่า 50 ปี

401-3

การลาคลอด และเลี้ยงดูบุตร

ข้อตกลงการเจรจาต่อรอง
ตัวแทนพนักงาน
คณะกรรมการสวัสดิการ

ภาคผนวก

102-41

HOME

จ�ำแนกตามอายุ

266

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
2560

2561

2562

2563

ชั่วโมงต่อรายต่อปี

ชั่วโมงต่อรายต่อปี

ชั่วโมงต่อรายต่อปี

ชั่วโมงต่อรายต่อปี

N/A

25.47

22.18

18.91

• ชาย

N/A

26.57

20.51

17.35

• หญิง

N/A

24.37

23.84

20.47

• ชาย

N/A

88.67

69.41

83.29

• หญิง

N/A

20.50

70.81

85.88

65.28

45.14

40.03

57.13

45.42

40.62

GRI Standard
404-1

ข้อมูล
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยทั้งหมด
จ�ำแนกตามเพศ

จ�ำแนกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหาร
• ชาย
• หญิง

54.44

ผู้บริหารระดับต้น
• ชาย

N/A

42.40

46.07

39.42

• หญิง

N/A

42.08

46.25

40.71

25.55

18.72

16.43

23.78

22.75

19.96

เจ้าหน้าที่
• ชาย
• หญิง

81.98

หมายเหตุ :
• N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
• การรายงานผลการด�ำเนินงานความยั่งยืนเป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน GRI Standard version 2016
• ข้อมูลด้านบุคลากรครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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GRI
Standard

ข้อมูล

หน่วย

2560
ชาย

2561
หญิง

ชาย

2562
หญิง

ชาย

บทนํ า

ผลการด�ำเนินงานความยัง่ ยืนปี 2563 ข้อมูลด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2563
หญิง

ชาย

หญิง

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พนักงาน
403-9 (a) • จำ�นวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำ�งาน
(2018)
• อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง
(ไม่รวมเสียชีวิต)

กรณี/1,000,000
ชั่วโมงการทำ�งาน
กรณี/1,000,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

0
0

403-10
(a)
(2018)

N/A

N/A

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
จากการทำ�งาน
• อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำ�งานทั้งหมด

ผู้รับเหมา
403-9 (a) • จำ�นวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำ�งาน
(2018)

• อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด

กรณี/1,000,000
ชั่วโมงการทำ�งาน
กรณี/1,000,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

ราย
กรณี/1,000,000
ชั่วโมงการทำ�งาน
กรณี/1,000,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

403-10 (a) • จำ�นวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการทำ�งาน
(2018)

ราย

กรณี/1,000,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

2.41

0.65

0

N/A

0

0

0

1.99

0

2.02

0.94

2

0.34

232,938,058

29,980,349 88,997,868 143,940,190
0
0

0

1.28

0

0.80

0

0
0

0

0

0.99
1.15

1

0

0
0

0

0.52
0.93

0

1.02
N/A

0

0
0

1.38

0

0

0
0

2.21

3

0

33,717,995

2.13

0

63,698,344

23,381,598

0

0

N/A

0.43

1.51
N/A

37,375,636

2.58
1.66

0

0
0

0

2.20

1.28

0
2.28

0
N/A

N/A

0
0

2.64

60,757,234
N/A

0

0

0

N/A
N/A

0

0
0

0
0

0

N/A
N/A

0

0.71

0

N/A
N/A

0

N/A
N/A

251,718,321

2.34
2.18

1.93

N/A
N/A

1.99

0

0

0
0

3.02

0
N/A

0
0

0.69

0
0

2.14

222,630,585

1.10
1.06

0.01

0
0.37

0.67

0.52

0.28

ภาคผนวก

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำ�งาน
(LTIFR)

N/A

0

• จำ�นวนกรณีที่เจ็บป่วยจากการทำ�งานทั้งหมด
กรณี

0

1.95

0

2.27

2.26
0.55

0

0

0

0.90

3.56

0

N/A
N/A

0.36

0

0
0

0.004

1.22
N/A

0

67,743,167 125,211,853 74,829,447 147,801,138 83,430,837 168,287,484

N/A

• จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานรวม
ชั่วโมง

N/A

2

HOME

• อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง
(ไม่รวมเสียชีวิต)

%

N/A

0

N/A

0
0

192,955,020
N/A

0

0

N/A
N/A

2

HEALTH

403-2 (a) • อัตราการขาดงาน
2016

N/A

N/A

• จำ�นวนกรณีที่เจ็บป่วยจากการทำ�งานทั้งหมด
กรณี

0
N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

• จำ�นวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการทำ�งาน
ราย

0
N/A

• จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานรวม
ชั่วโมง

0

HEART

• อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด

ราย
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
• N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
• บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ไม่รวมข้อมูลส�ำหรับร้านสาขาทีไ่ ด้รบั สิทธิช์ ว่ งในอาณาเขต (Sub-area)
• บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด อาหารพร้อมรับประทาน (ลาดหลุมแก้ว), เบเกอรี่ (ลาดกระบัง) ปี 2561 เพิ่มการ
รายงานข้อมูล ซีพีแรม ชลบุรี
• ผู้รับเหมา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(รปภ.) ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงร้านสาขา และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ Store Business
Partner (SBP) และผู้รับเหมาขนส่งของศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2563
• ผู้รับเหมา บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) นับรวมผู้รับเหมาทั้งหมด (ผู้รับเหมาประจ�ำ ผู้รับเหมาที่
เข้ามาในพื้นที่สาขา Supplier ขนส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แม่บ้าน)
• ผู้รับเหมา บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้านประจ�ำส�ำนักงาน-อาคาร เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) ผู้รับเหมาในสายการผลิต และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ ผู้รับเหมาซ่อมสร้าง
ในปี 2563
• อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต) = จ�ำนวนราย (กรณี) ของผู้ปฏิบัติงานที่
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานที่ส่งผลให้ ได้รับบาดเจ็บ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ฟื้นตัว สู่สถานะก่อนการเกิดบาดเจ็บ ภายใน 6 เดือน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 1,000,000 (ชั่วโมง
การท�ำงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

• อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด = จ�ำนวนราย (กรณี) ของผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจาก
การท�ำงาน (นับรวมตั้งแต่ ได้รับการรักษามากกว่าปฐมพยาบาล หรือ ถูกจ�ำกัดการท�ำงาน หรือ ถูก
โอนย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นชั่วคราว แต่ไม่หยุดงาน, หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป, หยุดงานตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป, ทุพพลภาพ จนถึงเสียชีวิต) (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 1,000,000 (ชั่วโมงการท�ำงาน) /
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราการขาดงาน = จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย รวมทั้งการหยุดงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
การลาที่ได้รับอนุญาต (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 100 / จ�ำนวนวันท�ำงานทั้งหมดในรอบปี
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการท�ำงาน = จ�ำนวน (กรณี) ของการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 1,000,000 (ชั่วโมงการท�ำงาน)
/ จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงานทัง้ หมด = จ�ำนวนราย (กรณี) ทีเ่ จ็บป่วยจากการท�ำงานจ�ำนวนชัว่ โมง
การท�ำงานรวม (ในช่วงเวลาทีร่ ายงานผล) X 1,000,000 (ชัว่ โมงการท�ำงาน) / จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงาน
รวม (ในช่วงเวลาทีร่ ายงานผล)

ผลการด�ำเนินงานความยั่งยืนปี 2563 ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
GRI Standard

ข้อมูล

หน่วย

2561

2562

2563

1.15

3.12

1.32

3.12

0.15

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

6.93

0.00

1.01

0.00

5.96

0.00

0.00

5.66

7.55

3.80

2.21

1.86

5.33

0.00

0.00

ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
ยอดขายสินค้าสินค้าที่มีการปรับลดไขมัน ไขมันทรานส์ โซเดียม และน�้ำตาล
G4 - FP6

• กลุ่มอาหารพร้อมทาน
• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

• กลุ่มผลิตภัณฑ์บริโภค (อาหารสำ�เร็จรูป)
ยอดขายสินค้าที่มีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
G4 - FP7

• กลุ่มอาหารพร้อมทาน
• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์)

1.10
ร้อยละ

• กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มบริโภค (อาหารสำ�เร็จรูป)
ยอดขายสินค้าที่มีการปรับปรุงสูตร
• กลุ่มอาหารพร้อมทาน
• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มบริโภค (อาหารสำ�เร็จรูป)
หมายเหตุ :
• ข้อมูลครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) เท่านั้น

0.20
ร้อยละ
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269
บทนํ า

GRI Content Index
GRI 102: General Disclosures
Disclosures

Chapter

Page/ Website/
Omission

External Assurance

Organizational Profile
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

102-9 Supply chain

Emphasis on All Material Issues
for Sustainability in All Dimensions  

102-10 Significant changes to the organization and
its supply chain

Annual Report

102-11 Precautionary Principle or approach

Corporate of Good Governance,
Manage Transparently

45, 48-54

Refer to CP ALL Annual Report

62-74

No Significant changes
to the organization and
supply chain

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

Embracing Differences, Building
Bridges, and Forging Shared Benefits

84

ภาคผนวก

102-13 Membership of associations

13

HOME

102-12 External initiatives

264-266

HEALTH

Collaborative Value Chain
for Everyone’s Happiness

HEART

102-1 Name of the organization

270
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Disclosures

Chapter

Page/ Website/
Omission

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker

Message from Chairman

2-3

Message from Chairman of Executive
Committee

4-5

Building on Ambition, Strategy
for Sustainability

26

Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of
behavior
Material topic and its Boundary
103-1 Explanation of the material topic and its
Boundary
Stakeholder Engagement
GRI 103: Management Approach 2016

Emphasis on All Material Issues for
Sustainability in All Dimensions

34-38

103-2 The management approach and its
components
GRI 102: General Disclosures 2016

Embracing Differences, Building
Bridges, and Forging Shared Benefits

76-90

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
Reporting Practice

Standing beside honesty, stepping
aside corruption

61

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

External Assurance

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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Chapter

Page/ Website/
Omission

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
External Assurance

Appendix

269-277

102-56 External assurance

Appendix

288-289

HEART

102-50 Reporting period

External Assurance

บทนํ า

Disclosures

271

Material Topics
Disclosures

Chapter

Page /
Website

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

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

External
Assurance

HOME

GRI 102: General Disclosures 2016

Omission

HEALTH

GRI
Standards

Anti-Corruption
GRI 103: Management Approach 2016
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

ภาคผนวก

103-2

272
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GRI
Standards

Disclosures

Chapter

Page /
Website

GRI 102: General Disclosures 2016
102-17

Mechanisms for advice and concerns
about ethics
GRI 205: Anti-corruption 2016
205-2

Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

205-3

Confirmed incidents of corruption
and actions taken
Human Rights and Labor Practices
GRI 103: Management Approach 2016

Standing beside honesty,
stepping aside corruption

61

Standing beside honesty,
stepping aside corruption

62-63

Standing beside honesty,
stepping aside corruption

62-65

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
GRI 412: Human Rights Assessment 2016

Appendix

265

412-1

Operations that have been subject to
human rights reviews or impact assessments

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

Respecting Human Rights,
Committed to International
Principles, Creating Peace  

74

Appendix

264

GRI 405: Diversity and equal opportunity 2016
405-1

Diversity of governance bodies
and employees

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

Omission

External
Assurance
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Disclosures

Chapter

Page /
Website

Omission

External
Assurance

บทนํ า

GRI
Standards

273

GRI 404: Training and Education 2016
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

HEART

404-1

Innovation
GRI 103: Management Approach 2016
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

Innovation creates intellect,
increases business value

164,
168-179

Occupational Safety,
Health and Environment

183-191

Occupational Safety,
Health and Environment
GRI 403: Occupational Health and Safety (Management Approach 2018)

182, 184,
186-191

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
203-2

Significant indirect economic impacts

Occupational Health and Safety

103-3

Evaluation of the management approach

403-1

Occupational health and safety management 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

ภาคผนวก

The management approach and its
components

HOME

103-2

HEALTH

103-2

274
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GRI
Standards
403-6

Disclosures
Promotion of worker health

Chapter

Page /
Website

Elevating Occupational Safety,
Creating Friendly Work
Environment

186-188,
190-191

Prevention and mitigation of occupational
Elevating Occupational Safety,
health and safety impacts directly linked by Creating Friendly Work
business relationships
Environment
GRI 403: Occupational Health and Safety (Topic-specific disclosures 2018)

188-191

403-7

Omission

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

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

Percentage of total sales volume of
consumer products, by product category,
that contain increased nutritious ingredients like fiber, vitamins, minerals,
phytochemicals or functional food
additives

Selecting Hygienic Food with
the Consumer Health at Heart

135

Appendix

268

GRI Sector Disclosures: Food Processing Sector
FP6

FP7

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

Creating educational opportunities,
creating jobs, creating the future

150-162

Education
GRI 103: Management Approach 2016
103-2

The management approach and its
components

External
Assurance

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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103-3

Disclosures
Evaluation of the management approach

Chapter

Page /
Website

Creating educational opportunities,
creating jobs, creating the future

148-149,
151-162

Creating educational opportunities,
creating jobs, creating the future

151

Omission

External
Assurance

บทนํ า

GRI
Standards

275

GRI 404: Training and Education 2016
404-2

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

Sharing Opportunities and
Creating Value for Society

249-258

Sharing Opportunities and
Creating Value for Society

250

HEART

Training and Education Programs for
upgrading employee skills and transition
assistance programs
Social Impact
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 413: Local Communities 2016
413-1

Operations with local community
engagement, impact assessments,
and development programs
GRI 204: Procurement Practices 2016
Proportion of spending on local suppliers

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

304-2

Protecting the Ecosystem
and Committing to Being Green

215-225

308-1

Cascading Responsibilities
Throughout the Value Chains

240-241

HEALTH

204-1

GRI 304: Biodiversity 2016

New suppliers that were screened using
environmental criteria
Climate Change Management
GRI 103: Management Approach 2016
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

ภาคผนวก

103-2

HOME

Significant impacts of activities, products,
and services on biodiversity
GRI 308: Supplier environmental assessment 2016

276
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GRI
Standards

Chapter

Page /
Website

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy         

199-200

Disclosures

Omission

GRI 302: Energy 2016
302-1

302-3

Energy consumption within the organization

Energy intensity

302-5

Reductions in energy requirements
of products and services
GRI 305: Emissions 2016
305-1

305-2

305-3

305-4

305-5

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy Indirect (Scope 2) GHG emissions

Other Indirect (Scope 3) GHG emissions

GHG emissions intensity

Reduction of GHG emissions

Appendix

261

Appendix

261

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy              

206-208

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy

198-200

Appendix

262

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy              

200

Appendix

262

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy            

202

Appendix

262

Climate Change Management,
Alternating for Renewable Energy              

196

Appendix

262

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

Protecting the Ecosystem and
Committing to Being Green

216

Appendix

263

Protecting the Ecosystem and
Committing to Being Green

216

Appendix

263

GRI 306: Waste 2020
306-3

304-4

Waste generated

Waste diverted from disposal

Direct GHG emissions from
refrigerant reflled and
stationary combustion are
not available. This data will
be disclose on 2021

External
Assurance
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306-5

Disclosures
Waste directed to disposal

Chapter

Page /
Website

Protecting the Ecosystem and
Committing to Being Green

216

Appendix

263

Omission

External
Assurance

บทนํ า

GRI
Standards

277

Water Stewardship
GRI 303: Water and Effluents (Management Approach 2018)
303-1

Interactions with water as a shared resource

Water Stewardship

The management approach and
Water Stewardship
its components
GRI 303: Water and Effluents (Topic-specific disclosures 2018)
303-3

Water withdrawal

Water Stewardship

231

228, 230

Appendix

261

Water discharge

Water Stewardship

230

303-5 Water consumption
Responsible Supply Chain Management
GRI 103: Management Approach 2016

Water Stewardship

230

303-4

HEART

303-2

228-234

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

Cascading Responsibilities
Throughout the Value Chains

240-241

New suppliers that were screened using
Cascading Responsibilities
social criteria
Throughout the Value Chains
Local Conflict Management and Community Acceptance
GRI 103: Management Approach 2016

240-241

HEALTH

103-2

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
308-1

New suppliers that were screened using
environmental criteria
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
414-1

HOME

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

Spread the love from hearts,
fostering community’s resilience

249-258

Spread the love from hearts,
fostering community’s resilience

250

GRI 413: Local Communities 2016
413-1

204-1

Proportion of spending on local suppliers

ภาคผนวก

Operations with local community
engagement, impact assessments, and
development programs
GRI 204: Procurement Practices 2016
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United Nations Sustainability Development Goals
Goal

Description

Chapter

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

Reduce inequality within and
among countries

• Respecting Human Rights,
Committed to International
Principles, Creating Peace
• 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

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

-

Ensure sustainable consumption 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

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 Management, Alternating for
Renewable Energy

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

• Respecting Human Rights,
Committed to International
Principles, Creating Peace
• Mix the similar, mend the
different, and make good and
talented individuals, mould to
unite a force
• 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
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Ungc Advanced Level Checklist
Implementing
the Ten Principles
into Strategies
& Operations

Comment/Reference

บทนํ า

UNGC Advanced Level
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

• Align strategies, goals and incentive structures of all business units
and subsidiaries with corporate sustainability strategy
• Assign responsibility for corporate sustainability implementation to an
individual or group within each business unit and subsidiary

27

26-33

HEART

• 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

26-33

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
58-63,
66-74,
76-90,
196-212,
236-246,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/
2020/03/Sustainable-DevelopmentPolicy-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

HOME

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff

HEALTH

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

-

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:
• 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,

ภาคผนวก

Robust Human
Rights
Management
Policies &
Procedures
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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
• Operational-level grievance mechanisms for those potentially
impacted by the company’s activities

66-74
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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Comment/Reference
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

HEART

• Process to deal with incidents the company has caused or contributed to
for internal and external stakeholders

บทนํ า

Ungc Advanced Level Checklist
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-

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:

• 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-LaborPractices-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-LaborPractices-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-LaborPractices-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

ภาคผนวก

66-74,
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/
2020/06/Human-Rights-and-LaborPractices-Policy-th.pdf

HOME

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff

HEALTH

Robust Labour
Management
Policies &
Procedures
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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-andLabor-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-andLabor-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
• 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
• Other established or emerging best practices

236-246
66-74

-

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-andLabor-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
• Other established or emerging best practices

66-74
-
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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

26-33,
196-212,
214-225,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/11/SustainableEnvironmental-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/SustainableEnvironmental-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

-

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Environmental risk and impact assessments

196-212,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/11/SustainableEnvironmental-Policy-2563-th.pdf
196-212

• Assessments of lifecycle impact of products, ensuring environmentally
sound management policies

-

• Allocation of responsibilities and accountability within the organization

26-33
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

HOME

• Internal awareness-raising and training on environmental stewardship
for management and employees

• Other established or emerging best practices

HEALTH

Criterion 10: The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles
• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff

HEART

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff

-

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:
196-212,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/11/SustainableEnvironmental-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/SustainableEnvironmental-Policy-2563-th.pdf

• Leadership review of monitoring and improvement results
• Process to deal with incidents

196-212
-

ภาคผนวก

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff
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Comment/Reference
• 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 AntiCorruption
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-CorruptionProcedures-th.pdf

• Publicly stated formal policy of zero-tolerance of corruption

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-CorruptionProcedures-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-CorruptionProcedures-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

• Other established or emerging best practices

58-63,
236-246,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-CorruptionProcedures-th.pdf
-

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-CorruptionProcedures-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 anticorruption 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-CorruptionProcedures-th.pdf
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• Communications (whistleblowing) channels and follow-up mechanisms for reporting concerns or seeking advice

58-63,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-CorruptionProcedures-th.pdf

• Internal accounting and auditing procedures related to anticorruption

58-63,
https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/03/Anti-CorruptionProcedures-th.pdf

• Other established or emerging best practices

บทนํ า

Ungc Advanced Level Checklist
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-

Criterion 14: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption
• 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-CorruptionProcedures-th.pdf
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 programmes

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

-

HEALTH

• Leadership review of monitoring and improvement results

HEART

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

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:
26-33

• Align core business strategy with one or more relevant UN goals/
issues

https://www.cpall.co.th/sustain/cpall-andthe-sustainabledevelopment-goals

• Develop relevant products and services or design business models
that contribute to UN goals/issues

https://www.cpall.co.th/sustain/cpall-andthe-sustainabledevelopment-goals

• Adopt and modify operating procedures to maximize contribution to
UN goals/issues

https://www.cpall.co.th/sustain/cpall-andthe-sustainabledevelopment-goals

• Other established or emerging best practices

HOME

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff

-

Criterion 16: The COP describes strategic social investments and philanthropy
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
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

ภาคผนวก

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff
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• Coordinate efforts with other organizations and initiatives to amplifyand 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:
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

HEART

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff

-

Criterion 21: The COP describes stakeholder engagement
Indicate which of the following best practices are described in your COP:
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

HEALTH

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines,
metrics, and responsible staff

-
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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 misstatements 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
LR Lead Verifier

Dated: 26 February 2021

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
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