
 ภาครัฐ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

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

• การร่วมแสดงความคิดเห็น และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
อย่างเปิดเผย 29 ครั้ง

• การติดต่อประสานงานขอรับบริการ
ภาครัฐ และการรับการตรวจเยี่ยม
กิจการ

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

• การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด

• ศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
ที่มีความจ�าเพาะกับพื้นที่หรือกฎหมายท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
น�ามาประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ

• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการแสดงออกถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• น�าเสนอมุมมองผ่านสมาคม การรวมกลุ่มทางการค้าต่าง ๆ
• สนับสนุนการตรวจประเมินเบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้า • ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันและป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ให้ความร่วมมือกับภาครฐัเปิดเผยข้อมูลผู้ตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
• ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด 
• ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 และวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี
• ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจท่ามกลาง

สถานการณ์วิกฤต 
• การจัดการขยะตดิเชือ้อย่างถกูต้อง เช่น หน้ากากอนามัยใช้แล้ว
• ไม่มีการกักตุนสินค้า

• ร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอย่างถูกต้อง  
รวมถึงการติดตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่เผยแพร ่
ออกมาอย่างสม�่าเสมอ

• ตรวจสอบภายในองค์กรถงึการปฏบัิตติามนโยบายของภาครฐั
• ควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมตามภาครัฐก�าหนด
• ส่งเสริมคู่ค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติของภาครัฐ

อย่างถูกต้อง

พร้อมกนัน้ี บริษทัเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกบัทกุภำคส่วน เพ่ือร่วมให้ค�ำปรึกษำ แสดงควำมคดิเห็น และรับทรำบแนวโน้มควำมต้องกำร 
โดยสนับสนุนงบประมำณรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทเข้ำไปช่วยสมำคมต่ำง ๆ ดังนี้

ล�าดับ สมาคม งบประมาณปี 2563 (บาท)

1 	สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 77,000

2 	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 55,277

3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 66,430

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



โดยในปี 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนโครงกำรในหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ที่เข้ำร่วม ดังนี้

 โครงการ Business Accelerator

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

 
 โครงการ Circular Economy 

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

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างแนวทางการตอบสนอง
ของบริษัท

ผู้ให้เช่าสถานที่

• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง 
ร้องเรียน เช่น
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน 

ผ่านหน่วยงานรับข้อร้องเรียน  
Call Center 956 ครั้ง

- การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ผ่านทางการส่งข้อความ SMS
- เยี่ยมเยียนเจ้าของสถานที่อย่างน้อย

ไตรมาสละครั้ง 
• ส่งข้อความ SMS อวยพรเนื่องใน

โอกาสต่าง ๆ 
• มอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
• สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

• การด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ตามหลกัธรรมาภบิาล 
• ได้รับความร่วมมือและแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

• มีระบบดูแล ติดตาม และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
• ยกระดบัการส�ารวจความพงึพอใจของเจ้าของสถานท่ีท่ีมีต่อบรษัิท

• การประชาสมัพันธ์และชีแ้จงข่าวสารนโยบายบรษัิท • เยีย่มเยียนเพ่ือสร้างความสมัพันธ์กับเจ้าของสถานท่ีอย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้

• การประชาสมัพันธ์ข่าวสารผ่านทางการส่งข้อความ  
SMS และอเีมล

• สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าของสถานที่กลุ่มท�าเลพิเศษ 
และคู่ค้ากลยุทธ์

• ได้รับค่าเช่าตรงเวลา • มีระบบการจ่ายค่าเช่าภายในเวลาที่ก�าหนด

• การดูแลสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งระหว่างอายุ
สัญญาเช่า และหลังจากเลิกสัญญา

• มีมาตรการดูแลสถานท่ีเช่าและสภาพแวดล้อมบรเิวณสถานท่ีเช่า

 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเช่า เช่น การจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลา
• การจัดการขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยในร้านสาขา

• มีมาตรการและการจ่ายค่าเช่าตรงเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้เจ้าของสถานที่ให้เช่า 

• มีมาตรการในการจัดการขยะติดเชื้อในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

 โครงการ e-Tax Invoice ใบเสร็จรับเงิน และใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

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

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

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

จากรูปแบบดั้งเดิม ผ�านกระดาษ

เลือกรับ

• หมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
 (Digital Certificate)

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