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

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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บทนํ า

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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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)

253

HEART
HEALTH
HOME

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

258

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

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

