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รอยละ 100

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

เป�าหมายป� 2563 

ร�อยละ 100 ของกิจกรรมทางธุรกิจ และพ�้นที่ดําเนินการ
บร�ษัทมีการตรวจสอบการดําเนินงานด�านสิทธิมนุษยชน (HRDD) 
ตามมาตรฐาน UNGPBHR
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2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

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

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

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

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

ได�รับรางวัลองค�กรที่สนับสนุนงานด�านคนพ�การดีเด�น

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

และสวัสดิการแรงงาน 10 ป ติดต�อกัน

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

7.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
(ค�าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.9 คะแนน)

SDG5 บรรลุความเสมอภาคระหว�างเพศและ
ให�อํานาจของผู�หญิงและเด็กหญิงทุกคน

 5.1  ยติุการเลือกปฏบิติัทุกรปูแบบท่ีมีต�อผู�หญงิและเด็กหญิงในทุกท่ี

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

 และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
 8.5  บรรลุการจ�างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมงีาน

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

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

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

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

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

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

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เคารพสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นหลักการสากล 
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข
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ความเสี่ยงและโอกาส

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

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

อบรม ใหความรูดานสทิธิมนุษยชนกับ
กลุมพนักงานที่เกี่ยวของกับ Salient 
Issue สโตรพารทเนอร และคูคา
ในหวงโซอุปทาน

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

แนวทางการด�าเนินงาน

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

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

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

• ค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ใช้สิทธิ
ตามประกันสังคมให้ครบวงเงิน หากเกินสิทธิประกันสังคมให้
พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ

• มอบคปูองส�าหรบัซ้ืออาหารและเครือ่งด่ืม เพือ่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัวพนักงานที่ได้รับผลกระทบ 

• ช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตรพนักงาน ในกรณีท่ีคู ่สมรส
พนักงานได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของบริษัท 

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

ความมุ�งมั่น

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ปลูกฝ�งใน
องค�กร

ประเมิน
ผลกระทบ

การ
บูรณาการ

ติดตาม
ประสิทธิผล

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

การเยียวยา
และรับ

ข�อร�องเร�ยน

• ระบุประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิ
มนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งที่เกิดข�้นแลวและอาจจะเกิดข�้น
ไดในอนาคต

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

• การประเมินความเสี่ยงดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Right 
Risk Assessment)

• การประเมินผลกระทบดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Right 
Impact Assessment : HRIA)

• ออกแบบมาตรการปองกัน 
และลดผลกระทบความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

• นํามาตรการในเบื้องตนไปปฏิบัติ
ใชสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ

• ติดตามผลและทบทวน
กระบวนการ

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

• การเยียวยาผู ได
รบัผลกระทบจาก
กรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

• การจัดตั้ง
กลไกรับ
ขอรองเร�ยนดาน
สิทธิมนุษยชน

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน  

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



รอยละ 100 
พ�้นที่ดําเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกระบุวา
มีประเด็นความเสี่ยงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

การประเมินทบทวนความเสี่ยงด�านสิทธิมนุษยชน

รอยละ 100 
พ�้นที่ดําเนินการ
และกิจกรรมทางธุรกิจ
ไดรับการประเมินความเสี่ยง

รอยละ 84.6 
พ�้นที่ดําเนินการ
และกิจกรรมทางธุรกิจ
ถูกระบุวามีประเด็นความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

สรุปผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

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

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

3. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
 ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

ประเด็นความเสี่ยงสูง

รอยละ 100 
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทไดรับการประเมินความเสี่ยง

รอยละ 0.69 
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทถูกระบุวามีประเด็น
ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน

รอยละ 100 
คูคาลําดับที่ 1 ของบร�ษัทที่ถูกระบุวามีประเด็น
ความเสี่ยงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยงคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

0 กรณี

ข�อร�องเร�ยนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

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

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

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

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

รอยละ

81
รอยละ

100
รอยละ

100

ผูเขารวมการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน

ระดับผูชวยผูจัดการทั่วไปข�้นไป 300 ราย
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 ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง   มาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ        การบูรณาการมาตรการ

แนวปฏิบัติด้านแรงงาน สุขภาพ 
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานคู่ค้า

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ในรายงานบท ส่งมอบความรับผิดชอบ  
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

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

•	 จัดอบรมเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า
•	 ก�าหนดให้คู่ค้ารายใหม่ท�าแบบประเมินตนเอง 
ด้านความยั่งยืน	

•	 เข้าตรวจประเมินคู่ค้าด้านความยั่งยืน	ณ	 
สถานที่จริง	(Site	Visit	Audit)	ในกลุ่มคู่ค้า 
ที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง

•	 สนับสนุนให้คู่ค้าจัดท�าแผนการปรับปรุง	 
และติดตามผล

•	 พัฒนาคู่ค้าตามประเด็นที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง

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

ความปลอดภยัและสขุภาพของลกูค้า 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ในรายงานบท ยกระดับอาชีวอนามัย  
สร้างความปลอดภัย น่าท�างาน 
และคดัสรรอาหารปลอดภยั ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

•	 การตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	
ก่อนน�ามาวางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

•	 มีการตรวจสอบมาตรฐานร้านทุกเดือนโดย	QSSI
•	 มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของร้าน 
ทุกเดือน	

•	 คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	อาทิ	เมนูคุมแคล	
โครงการ	กินดี	อยู่ดี	มีสุข	โครงการ	Eat	Well

•	 แนวปฏิบัติในการดูแลลูกค้าและร้านในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

	 ไวรัสโควิด-19	(มาตรการเพิ่มเติม 
จากการประชุมทบทวน)

•	 ระบบเรียกคืนสินค้าและระบบจัดการข้อร้องเรียน
ลูกค้า

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

•	 นโยบายบริษัท	
•	 มาตรฐานการท�างานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ความปลอดภัยและสุขภาพ 
ของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ในรายงานบท ยกระดับอาชีวอนามัย  
สร้างความปลอดภัย น่าท�างาน และ 
คดัสรรอาหารปลอดภยั ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

•	 มีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย	 
(Job	Safety	Analysis)	

•	 มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
รวมถึงเครื่องทุ่นแรง	ส�าหรับพนักงานตาม 
ลักษณะงาน

•	 โครงการยกระดับขับขี่ปลอดภัยส�าหรับ	Rider
•	 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่
ส�าหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

•	 แนวปฏิบัติของพนักงานร้านในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	
(มาตรการเพิ่มเติมจากการประชุมทบทวน)

•	 นโยบายบริษัท
•	 ประกาศเป้าหมายการด�าเนินการความปลอดภัย
ยานยนต์	

•	 มาตรฐานการท�างานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น	 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

ผลลัพธ์และประโยชน ์
ที่ได้รับ

มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ” 

จ�านวน 2 รุ่น 

รวม 300 ราย
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สื่อสาร สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิงรุก

ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment : HRIA) 

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

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

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

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

สวัสดิการ สิทธิตามกฎหมายก�าหนด สิทธิที่บริษัทมอบให้พนักงาน

จ�านวนวันเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ส�าหรับพนักงานหญิง
98	วัน 120	วัน	

วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่าปีละ	13	วัน 14-18	วัน

วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ไม่น้อยกว่าปีละ	6	วัน 6-15	วัน

วันลากิจ 3	วัน 3-7	วัน

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

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

บริษทัเคำรพและสนับสนุนควำมเสมอภำคแก่พนักงำนหญงิในองค์กรให้เท่ำเทยีมกับพนักงำนชำย ผ่ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
ทำงอำชีพอย่ำงเท่ำเทียม เคำรพซึ่งกันและกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังมุมมองที่แตกต่ำงจำกควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ

การสนับสนุนสิทธิผูพ�การ  และบทบาทของพนักงานหญิงในองคกร

การจางงานผูพ�การ

810 ราย

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารระดับสูงทั้งหมด

รอยละ 42.9

พนักงานหญิงตอ
พนักงานทั้งหมด

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารระดับตนทั้งหมด

รอยละ 66.2

รอยละ 57.8

ผูบร�หารหญิงตอ
ผูบร�หารทั้งหมด

รอยละ 55.8

ผูบร�หารหญิงที่อยูในหนวยงาน
ที่สรางรายไดใหแกองคกร

รอยละ 53.3
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