
เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG4   สร�างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย�างครอบคลุมและเท�าเทยีม และสนบัสนุน
โอกาสในการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

 4.3  ให�ชายและหญงิทกุคนเข�าถงึการศึกษา
ว�ชาเทคนคิ อาชวีศกึษา อดุมศกึษา 
รวมถงึมหาว�ทยาลัย ท่ีมีคณุภาพ

SDG8   ส�งเสร�มการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีต�อเน่ือง
และยั่งยืน การจ�างงานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน

 8.3   ส�งเสร�มนโยบายท่ีมุ�งพฒันาทีส่นบัสนุน
กิจกรรมการผลติ การสร�างงานความเป�น
ผู�ประกอบการ และส�งเสร�มการเกิดและ
การเตบิโตของว�สาหกิจรายย�อย ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง

 8.9   ออกแบบและใช�นโยบายท่ีส�งเสร�มการ
ท�องเทีย่วทีย่ั่งยืนท่ีจะสร�างงาน และส�งเสร�ม
วฒันธรรมและผลติภัณฑ�ท�องถิ�น

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ 46.12  

จ�างแรงงานท�องถิ�น

รอยละ 100
จ�างผู�รับเหมาท�องถิ�น 
(งานซ�อมบํารุงและปรับปรุง
ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น)

233 ราย 

จ�างงานผู�สูงอายุท�องถิ�น

39,690 ราย 

มอบทุนการศึกษาให�กับเยาวชน
และผู�ด�อยโอกาสในชุมชน 

2.3 ลานบาท

สนับสนุนผลิตภัณฑ�ชุมชน หร�อ 
สินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� 
(OTOP)

บร�ษัทต�องปราศจากข�อขัดแย�งที่สําคัญในทุกส�วนงานของการดําเนินธุรกิจ
และในทุกพ�้นที่แหล�งดําเนินการของธุรกิจ  

เปาหมาย
ต�องปราศจากข�อขัดแย�งที่สําคัญ

ในทุกส�วนงานของการดําเนินธุรกิจ

ผลการดําเนินงาน
ปราศจากข�อขัดแย�งที่สําคัญ

ในทุกส�วนงานของการดําเนินธุรกิจ สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

เติมความรัก สร้างด้วยใจ  
เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องคนไทยไมทิ�งกัน

โครงการตอเนื่องฝกซอมดับเพลิง
และฝกซอมอพยพหนีไฟสาํหรบัชุมชน

โครงการผูใหญใจดี

โครงการตอเนื่องคนดีศร�เซเวน

โครงการตอเนื่องใครติดยายกมือข�้น

โครงการซีพ�แรมแบงปนรอยยิ�ม 
สูชุมชนและสังคม

ความเสี่ยงและโอกาส

การด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“บริษทั”) ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนซึง่ถอืเป็นทัง้เพ่ือนบ้าน 
ลูกค้า และคูค้่าทีส่�าคญั ซึง่อาจก่อให้เกดิความไม่สบายใจหรือข้อห่วงกงัวล
จากผลกระทบทีเ่กดิข้ึนไม่ทางใดกท็างหน่ึง และอาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง
ที่อาจกลายเป็นการท�าลายความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันหากไม่ได้รับ
การตอบสนองอย่างเหมาะสม ดังน้ันเพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัท
เป็นไปอย่างราบร่ืน การจดัการความสัมพันธ์ทีดี่กบัชุมชนจงึเป็นประเด็น
ที่ทางบริษัทให้ความส�าคัญ ประกอบกับในปัจจุบันเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ซึง่ท�าให้
เกดิข้อกงัวลใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากข้ึน ทางบริษัทจึงต้องหา
แนวทางและมาตรการเพ่ือป้องกัน และให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน  
เพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงาน

ด้วยความตระหนักเสมอมาถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ย่อมส่ง 
ผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนเพ่ือนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าคนส�าคัญ ความไว้วางใจจากชุมชนจึงเป็นส่ิงส�าคัญอย่างย่ิง  
บริษทัจงึมุ่งด�าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดี และสร้างคณุค่าร่วมระหว่างบริษทักบัชุมชน พร้อมทัง้หาแนวทางในการ
ตอบสนองความต้องการและข้อห่วงกังวลของชุมชนในทุกกิจกรรมการด�าเนินการทางธุรกิจ ต้ังแต่การสร้างและขยาย 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจ้างงานท้องถิ่นเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบที่บริษัท
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทมีช่องทางการส่ือสารเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ทัศนคติ ความคาดหวัง และข้อห่วงกังวล 
ของชุมชนผ่านช่องทางและโครงการต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการให้บรรลุความคาดหวังลดข้อห่วงกังวลของชุมชน และ 
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชากรและชุมชนท้องถิ่น ท้ังปัญหาด้านสาธารณสุข และปัญหาด้าน 

เศรษฐกิจ รวมถงึประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 บรษัิทจงึมุ่งด�าเนินการ 

สนับสนุนให้ความช่วยเหลือชุมชนในช่วงภาวะวิกฤต เพื่อแบ่งเบาภาระและให้ก�าลังใจแก่ประชากรในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบและส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง 

การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ ต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน
บรษัิทได้เลง็เหน็ถงึความเดือดร้อนของภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโควดิ-19 จงึได้จดัตัง้โครงการคนไทย 

ไม่ท้ิงกัน ด�าเนินงานอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเน่ือง อาทิ จดัซ้ือชุดอปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรอืชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และแอลกอฮอล์

ท�าความสะอาด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นมอบให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 พร้อมทั้งได้ร่วมสมทบ

โรงทานตามพระด�ารขิองเจ้าพระคณุ สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายกเพือ่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ 

พระสงฆ์ สามเณร การจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทานเมนูละ 20 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหาร ตลอดจน 

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วประเทศ

249รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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โครงการ ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย โควิด-19
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได ้

ด�าเนินการสนับสนุนมอบอาหารปรุงสุก ในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกและน�้าด่ืมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  

จ�านวน 69 แห่งท่ัวประเทศ รวมถงึส่งเสรมิความรู้ในรปูแบบฐานกิจกรรมให้แก่นักเรยีนในโรงเรยีนใกล้เคยีงพ้ืนท่ีส�านักงานสาขาจ�านวน 6 โรงเรยีน รวมถงึชมุชน 

ที่อยู่รอบส�านักงานทั้ง 7 แห่ง ให้ตระหนักรู้ถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย และการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมท�าความสะอาด 

และฆ่าเชื้อโรคในสถานศึกษา เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน

โครงการ แบ่งกัน ปันอิ่ม อาหารมื้อเที่ยง
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ด�าเนินการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ประสบปัญหาตกงานและขาดรายได้ 

รวมถึงต้องเก็บตัวอยู ่ ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทร่วมกับจิตอาสา 

จงัหวดันครสวรรค์ น�าน�า้ด่ืมจ�านวน 371 แพค็ และขนมปัง จาก ซีพแีรม จ�านวน 500 ชิ้น มอบให้แก่ประชาชนเพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต

โครงการ DC อาสา พัฒนาความสุข สู่โรงเรียน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นของเด็กระหว่างที่กักตัว และต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และหลายครอบครัวต้อง

ขาดรายได้ ศูนย์กระจายสินค้านครสวรรค์ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน และพัฒนาความสุข โดยจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ ์

การเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียน จ�านวน 8 โรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร 

ผลการดําเนินงานดานการสรางการยอมรับจากชุมชน

ความพ�งพอใจของชุมชนที่มีตอ
รานเซเวนอีเลฟเวน 
(คะแนนเต็ม 5)

2562

2563

3.75

รานเซเวนอีเลฟเวนที่ออกแบบ
ใหมีความกลมกลืนกับ
สถาปตยกรรมโดยรอบชุมชน 

จํานวน 18 รานสะสม

มอบทุนการศึกษาใหกับ
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ในชุมชน (ทุน)

2562 34,344
2563 39,690

มูลคาการซื้อ (ลานบาทสะสม)

2562
2563

11.12
  13.42

2562
2563

              4,026
2,481

มูลคาการซื้อผลิตภัณฑ SMEs ชุมชน 
(ลานบาท)

2562
2563

จางแรงงานทองถิ�น (รอยละ) 

2562
2563

44.37
 46.12

จางผูรับเหมาทองถิ�น (รอยละ)

2562
2563

100
100

จางงานผูสูงอายุทองถิ�น (ราย) 

2562
2563

220
 233

สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน หร�อสินคา OTOP 
(รายการสะสม)

2562
2563

133
  144

สนับสนุนว�สาหกิจชุมชน และว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(ราย)

2562
2563

      1,645
1,150

       14,244
9,671

มูลคาทุนการศึกษา (ลานบาท)

2562 1,105
2563 1,412

จํานวนผูเขารวมอบรมและ
ฝกซอมดานอัคคีภัยชุมชน (ราย)

3.80  
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แนวทางในการตอบสนองความต้องการและลดข้อกังวลของชุมชน 
ตามกระบวนการสร้างและขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับชุมชน

การออกแบบการก่อสร้างที่ค�านึงถึงสถาปัตยกรรมโดยรอบของชุมชน
ก่อนด�าเนินการก่อสร้างร้านเซเว่นอเีลฟเว่น บริษทัมีการส�ารวจสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมโดยรอบ รวมถงึข้อห่วงกงัวล 
ของคนในชุมชน บริษัทได้มีการด�าเนินการลดข้อห่วงกังวลส�าหรับร้านที่จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสถาปัตยกรรม
ของชุมชน โดยการออกแบบร้านให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมเดิมของชุมชนโดยรอบ รวมถึง
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย อาทิ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาผาซ่อนแก้ว เป็นต้น

การสรรหาทําเล

การสานสัมพันธ
กับผูเกี่ยวของ

การดําเนินงาน
กอสราง

• คดัเลอืกทําเลในการสรางรานเซเวนอเีลฟเวน  ศนูยกระจายสนิคา   โรงงาน  โดยศกึษาความเปนไปได 
และพ�จารณาความเหมาะสม  

• ศึกษา ตรวจสอบลักษณะจําเพาะของพ�้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงวัฒนธรรม และเอกลักษณ
ทองถิ�น

• เตร�ยมความพรอมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของถึงลักษณะเฉพาะของทองถิ�นนั้น ๆ

• พ�ดคุยกับเพ�่อนบาน ตัวแทนชุมชน ผูนําทางความคิดของชุมชน เพ�่อสรางความเขาใจ

• ใหความรวมมือกับพ�้นที่สํานักงานเขต หร�อเทศบาล ที่มีความเห็นใหทําประชาพ�จารณ เพ�่อรับฟง
ผลกระทบตอชีว�ตของผูคน ชุมชนทองถิ�น และตอสังคม  

• กําหนดแผน มาตรการปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข�้นตอเพ�่อนบาน ชุมชนสื่อสารแผนการ
ปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข�้นกับเพ�่อนบาน ชุมชน ไปยังผูรับเหมากอสราง

• สงเสร�ม ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามแผนการปองกันและลดผลกระทบอยาง
เครงครัด

• รับฟง และตรวจสอบเร�่องรองเร�ยนที่เกิดข�้น

• แก ไขปญหาขอรองเร�ยนตามกระบวนการจัดการขอรองเร�ยน

• การดําเนินการขอใบอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

รานเซเวนอีเลฟเวน ศูนยกระจายสินคา 
โรงงานที่อยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน 

สาขาผาซ่อนแก้ว
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มากไปกว่าน้ันในกระบวนการก่อสร้าง บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อเพ่ือนบ้านให้น้อยทีสุ่ด โดยด�าเนินงานผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัย 
และข้ันตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากน้ี ยังมีการ
พิจารณาคดัเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างภายในชุมชนเป็นล�าดับแรกเพ่ือให้เกดิการสร้างงาน
ภายในชุมชน หากผู้รับเหมารายใดผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้ เช่น ผลงาน
ในอดตี ความน่าเชือ่ถอื การดแูลความปลอดภยัของแรงงาน โดยบรษิทัจะเปดิ
โอกาสให้ทดลองรับงาน 3 สาขา หากผ่านการทดสอบ และประเมินผลจะได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบรษิทัต่อไป นอกจากนี ้บรษิทัร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถงึตลาดแรงงานท้องถิน่ จดัสัมมนาและส่งเสริมความรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้รับเหมาท้องถิ่น

จางงานผูรับเหมากอสรางทองถิ�น
สําหรับรานเปดใหม  

รอยละ 11
ผูรับเหมากอสรางทองถิ�นที่ไดรับ
การข�้นทะเบียนเปนคูคาของบร�ษัท  

รอยละ 100

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ผลิตภัณฑชุมชนกวา   

144 รายการ จัดจําหนายใน 

787 สาขานํารอง

ผลิตภัณฑที่มีการขยายผลแลวจํานวน  

35 รายการ จาก 15 ชุมชน

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน

บริษทัมุ่งเน้นสร้างความผูกพันและสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนรอบด้าน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบให้เหลือน้อยทีสุ่ด ภายใต้ 3 แนวทางหลัก  
ได้แก่ การสร้างงานให้ชุมชนท้องถิ่น การให้โอกาสทางการศึกษา และกิจกรรมจิตสาธารณะ ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ส่งเสรมิอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชมุชนท้องถิน่ 
บริษัทส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสการ
ท�างานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบ
การรายย่อย วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
มาจ�าหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก
แบบพิเศษ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑทองถิ�น เพ�่อวางขายในรานเซเวนอีเลฟเวน 

01
ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง
ภายในจังหวัด ผลิตภัณฑ
ที่มี อย. และผลิตภัณฑ
ที่มีบารโคด

02
คัดเลือกรานเซเวนอีเลฟเวน  
5 สาขา เพ�่อทดลองขาย

03
จัดเร�ยงผลิตภัณฑ
ในรานเซเวนอีเลฟเวน  
พรอมทั้งติด
สื่อประชาสัมพันธใหสวยงาม

04
ติดตามยอดจําหนาย
ผลิตภัณฑ

05
ในกรณีผานเกณฑ
ที่บร�ษัทกําหนด บร�ษัทขยาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
สูรานเซเวนอีเลฟเวน 
ในจังหวัดและภูมิภาค
ทั่วประเทศ

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ชมุชน
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โครงการ “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ” 
ภายใต้ช่ือร้านกาแฟเสรีไทย ของโรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ ์
เป็นโครงการที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพี 
รีเทลลิงค์ จ�ากดั ภายใต้ CONNEXT ED ให้การสนับสนุนทัง้ด้านงบประมาณ 
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านกาแฟ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
และชงเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่าง ๆ  ในการด�าเนินธุรกิจ ร้านกาแฟ
สร้างอาชีพให้แก่โรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน  
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท�าเคร่ืองด่ืม การบริหารจัดการร้าน  
ทั้งยังให้คนในชุมชนสามารถวางขายสินค้า OTOP และร่วมเป็น 
เจ้าของร้านผ่านการถือหุ้นสหกรณ์ ส�าหรับโมเดลร้านกาแฟสร้างอาชีพ  
คือ โมเดลที่สร้างความแข็งแกร่งในการขับเคล่ือนชุมชนอย่างย่ังยืน 
เพราะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพต้ังแต่เยาว์วัย 
เปิดโอกาสให้คุณครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และ
สามารถน�าสินค้า OTOP มาวางจ�าหน่ายในร้าน สร้างรายได้ให้กบัชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 245 ราย

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ คณะการจดัการธรุกจิอาหาร   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู ้บริโภครู้จัก
ผลิตภัณฑ์มากข้ึน และช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า  
จึงด�าเนินโครงการโดยนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาการจัดการ
ธรุกจิอาหาร ประสานงานกบัผู้ประกอบการด้านธรุกจิอาหาร
ขนาดเล็กจ�านวน 15 ธุรกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี และ
ปทมุธานี นักศกึษาท�าการลงพ้ืนที ่และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านการพฒันาสนิค้าและบรรจุภณัฑ์ 
จากน้ันน�าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาสินค้าแบบบูรณาการ 

ผ่านการแนะน�าของอาจารย์ เพ่ือช่วยพัฒนาธรุกจิของผู้ประกอบการ 
ให้มีโอกาสเติบโตมากข้ึน หลังจากน้ันจึงน�าสินค้าที่ผ่านการ
พัฒนาแล้วมาวางขายจริงหน้าร้าน ปัจจบุนัผู้ประกอบการทีเ่ข้า
โครงการสามารถน�าตราสินค้าหรือบรรจภัุณฑ์ทีผ่่านการพัฒนา 
แล้วไปใช้ในการขายได้จริง และได้รับความสนใจจากลูกค้า 
มากข้ึน ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ  
15 เป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท�าให้ชุมชน
เข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้มากขึ้นในอนาคต

โครงการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
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โครงการทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง 
บริษทัด�าเนินการส่งเสริมความรู้ และอาชีพด้านการเกษตรและสังคมในอ�าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทมุธานี โดยจดังานส่งเสริมความรู้ 
และอาชีพโดยเปิดให้เข้าชมฟรี เพ่ือให้ผู้สนใจน�าไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ พร้อมทัง้สร้างแบบอย่างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว การขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านการสอนการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก โดยน�าเมล็ดทานตะวันจาก  
การจดักจิกรรมน�ามาแจกจ่ายชุดเพาะต้นอ่อนทานตะวันให้แก่ ชุมชน พนักงาน บคุคลทัว่ไปเพ่ือให้เกดิการสร้างงานและอาชีพให้กบัชุมชน  
ตลอดจนเพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้าทางเกษตร และสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร 

โครงการผู้ใหญ่ใจดี 
บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุที่ยังมีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน 
กับบริษัท เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยร่วมมือ
กบัภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมกจิการ
ผู้สูงอายุ และกระทรวงแรงงาน ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน
กับเซเว่นอีเลฟเว่นที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวนผู้สูงอายุท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 233 ราย  คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานกว่า 2.6 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชน และผู้ด้อยโอกาส
ในปีการศกึษา 2563 บริษทัมอบโอกาสทางการศกึษาให้เยาวชนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ทัง้ส้ิน 39,690 ราย คดิเป็นมูลค่าถงึ 1,412 ล้านบาท 
โดยมอบโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้ศึกษาในสถานศึกษาที่บริษัทจัดการศึกษาเอง คือ สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ : ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ : ระดับอาชีวศึกษา  
รวมถึงสถานศึกษาเครือข่ายที่บริษัทท�าความร่วมมือในการจัดการศึกษากว่า 250 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในส่วนที่สนับสนุน 
การศึกษาให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส หรือมาจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และมูลนิธิต่าง ๆ บริษัทได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2563) 
รวมจ�านวนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 55,700 ราย

ผลการดําเนินงาน 

ความพ�งพอใจของผูสูงอายุที่รวมโครงการ

ความพ�งพอใจของลูกคา

4.52

4.55

ผูเขารวมโครงการกวา  

34,698 ราย

สงเสร�มเศรษฐกิจชุมชนกวา

735,000 บาท

(ยอดขายจากรานคาชุมชนที่มาขายภายในงาน)

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
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บริการด้วยหัวใจเพื่อชุมชน

บริษทัได้ด�าเนินโครงการประเภทจติสาธาณะในหลายพ้ืนที ่ เพ่ือเป็นการปลูกฝังจติส�านึกให้บคุลากรของบริษทัมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม อกีทัง้ช่วยส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้คนในชุมชน สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชน สังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังน้ี

โครงการ ซีพีแรมแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ชุมชนและสังคม
บริษทัเล็งเห็นถงึการสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
การขาดแคลนเร่ืองทุนทรัพย ์ และอุปกรณ์การเรียน 
ภายในชุมชน รวมถึงภายในพ้ืนที่ชุมชนบางส่วนยังมีกลุ่ม 
เปราะบาง คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในด้านส่ิงของที่จ�าเป็นในเร่ืองการดูแลสุขภาพ จึงได้เกิด
แนวคิดในการจัดท�าโครงการเพ่ือช่วยส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองสวัสดิภาพของกลุ่มผู้เปราะบาง รวมถึงการจัด 
การศกึษาส�าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจดัมอบอปุกรณ์
การเรียนให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนทีชุ่มชนในนิคมอตุสาหกรรม 
จงัหวัดชลบรีุ ทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ในการซือ้อปุกรณ์การเรียน 
ไตรมาสละ 1 คร้ัง นอกจากน้ันยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ 
เข้าร่วมศึกษางานในศูนย์นวัตกรรม และศูนย์การเรียนรู้ 
CPRAM Innovation Center ได้ร่วมส่งต่อส่ิงของที่มีความ

จ�าเป็นแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางตามพ้ืนที่
ชุมชนใกล้เคียง อาทิ อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน 
กระเป๋านักเรียน ถุงเท้านักเรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ผ่านการประสานความร่วมมือ
กับผู้น�าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือไปแล้ว 1 ชุมชน 5 โรงเรียน ช่วยลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนในการซือ้อปุกรณ์เกีย่วข้องกบัการเรียน 
จ�านวน 281 ราย เป็นมูลค่ากว่า 43,555 บาท และลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเปราะบางในการซื้ออุปกรณ์ในการดูแล
สุขภาพร่างกาย จ�านวน 72 ราย เป็นมูลค่ากว่า 15,000 บาท 
นอกจากน้ี ยังมีการขยายโครงการไปยังภูมิภาคอืน่  ๆทัว่ประเทศ 
อาท ิขอนแก่น ล�าพูน สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี เป็นต้น

โครงการคนดีศรีเซเว่น
ในแต่ละวันมีเร่ืองราวมากมายเกิดข้ึนที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไม่เพียงแต่ให้บริการลูกค้า 
ตามหน้าทีท่ีพึ่งปฏิบติั แต่เรายังให้บริการด้วยหัวใจกับลูกค้า
ที่ได ้ รับความเดือดร้อน ตัวอย่างเหตุการณ์ เม่ือช่วง 
ปลายเดือนตุลาคม 2563 ลูกค้าได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า 
ที่ร้าน หลังจากซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ได้เดินออกจากร้าน 
และในขณะก�าลังจะเดินข้ามถนน มีรถมอเตอร์ไซต์ที่ขับมาด้วย
ความเร็วแล้วเสียหลักมาเฉีย่วชนลูกค้า ท�าให้ลูกค้าและคนขับรถ
มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจบ็ด้วยกนัทัง้คู ่ในเวลาน้ัน คณุศศธิร 
คุณพาที ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และคุณศุภวิชญ์ ไชยสิทธิ์  
ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน ก�าลังปฏิบติังานอยู่ภายในร้านเห็นเหตุการณ์ 
จงึได้รีบออกมาช่วยปฐมพยาบาลเบือ้งต้น พร้อมทัง้โทรเรียก 
รถกูภั้ยให้มารับผู้บาดเจบ็ไปส่งทีโ่รงพยาบาล ท�าให้ผู้บาดเจบ็
ปลอดภัยในทีสุ่ด จากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความประทบัใจ 
ให้กบัลูกค้าเป็นอย่างมาก และน่ีเป็นหน่ึงในอกีหลายเร่ืองราว
ความประทับใจที่น่ายกย่องของพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น  
ที่คอยช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
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โครงการสนับสนุนน�้าดื่มให้นักดับเพลิง 
บริษัทได้สนับสนุนและให้ก�าลังใจกับนักดับเพลิงที่มีความต้องการน�้าด่ืมเป็น
จ�านวนมากหลังสูญเสียน�า้ในร่างกายขณะปฏิบติัหน้าทีช่่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้
ตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท  
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย สังคม ชุมชน และหน่วยงานราชการ

โครงการใครติดยายกมือขึ้น 
บริษทัด�าเนินกจิกรรมเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านชมรม To Be 
Number One ของศูนย์กระจายสินค้าซึ่งกิจกรรมของชมรมประกอบไปด้วย  
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

นอกจากโครงการดงักล่าวข้างต้น บริษัทยงัด�าเนนิโครงการที่เป็นการส่งเสรมิความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย และช่วยเหลอื
สังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

01
การรณรงคปลูก
จิตสํานึกและสราง

กระแสนิยม

02
การสรางเสร�ม

ภูมิคุมกันทางจิตใจ
ใหแกเยาวชน
ในชุมชน

03
การสราง

และพัฒนาเคร�อขาย

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส�าหรับชุมชนและ
กลุ่มเปราะบาง
บริษัทตระหนักถึงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันได้สร้างความเสียหาย 
ให้กับชุมชน กลุ่มเปราะบางและสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งสาเหตุ 
อาจเกิดข้ึนจากคนในชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสาเหตุของการ 
เกิดเพลิงไหม้ และไม่รู้วิธีการระงับเหตุเบื้องต้นเม่ือเกิดเหตุ เพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัย และสร้างความสัมพันธ์ทีดี่กบัชุมชน บริษทัจงึด�าเนินการอบรม
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงข้ันต้น และการอพยพหนีไฟ 
ให้กับประชาชนในชุมชน กลุ่มเปราะบาง (โรงเรียนโสตศึกษา สถานศึกษา  
โรงพยาบาล สถานรับเล้ียงเด็กอ่อน บ้านพักคนชรา) มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต ่
ปี 2541 โดยในปี 2563 บริษัทด�าเนินการอบรมให้ความรู้ฝึกอบรมให้ความรู้  
ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้กับชุมชน ดังนี้ ชุมชน จ�านวน 
2 แห่ง (เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ชุมชนริมคลองบางบัว) โรงเรียนโสตศึกษา 
จ�านวน 3 แห่ง (กาญจนบุรี นครปฐม และทุ่งมหาเมฆ) โรงพยาบาล จ�านวน 
1 แห่ง (ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) หน่วยงานราชการ จ�านวน 
2 แห่ง ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  
(ส่วนแยกตลิ่งชัน) มีผู้ได้รับการอบรม 2,481 ราย
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นอกจากน้ี ยังมีโครงการ “ใครติดยายกมือข้ึน” ซึ่งเป็น
โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการ
บ�าบัดรักษาฟื ้นฟูสมรรถภาพ และฝึกพัฒนาอาชีพ ให้ 
สามารถกลับมาด�าเนินชีวิตปกติได้ในสังคม อีกทั้งชมรม 
ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกของชมรม สามารถแบ่งได้
เป็น 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายท่ีต้องเรียนรู้ และเครือข่าย 
ที่ต้องเข้าไปช่วยในการต้ังชมรม เพ่ือช่วยชมรม To Be  
Number One ของกลุ่มอืน่ ๆ  ให้สามารถจดัต้ังได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้  Active  Learning  และการสร้างนวตักรรมจากกระบวนการของ  STEM 
บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่างย่ังยืน บริษทัจงึจดัโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือสร้างความตระหนักในการคดัแยกขยะก่อนทิง้ 
เพ่ือลดปริมาณขยะต้ังแต่ต้นทาง โดยร่วมมือกับโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงานและน�าประเด็นน้ีเข้าไปเป็น 
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพ่ือสร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาเร่ืองขยะ และวิธีการจัดการ  
อย่างเหมาะสม จดัสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการคดัแยกขยะ รวมถงึโครงการน้ียังสามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมสู่ครัวเรือน 
ได้อีกด้วย นอกจากน้ี หากมีการร่วมมือกันทั้งโรงเรียน บ้าน และชุมชน ย่อมท�าให้เกิดประสิทธิผลและสร้างจิตส�านึกที่ดี 
ต่อสังคม และสร้างคณุค่าได้อย่างย่ังยืน ปัจจบุนัสามารถลดปัญหาขยะในครัวเรือนได้ร้อยละ 50 ต่อวัน และขยะหลายประเภท
สามารถน�าไปรีไซเคิล และประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

โครงการชมุชนคนรกัหมา 
บริษทัตระหนักถงึความปลอดภัยของชุมชนจากปัญหาสุนัขจรจดั จงึได้ด�าเนินโครงการชุมชนคนรักหมาเพ่ือเป็นการดูแลสุนัข
ในชุมชน ให้อยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนอย่างมีความสุข ลดปัญหาสุนัขจรจัด และดูแลสุขภาพสุนัขในชุมชน ไม่ให้ติดเช้ือ 
พิษสุนัขบ้า และแพร่สู่สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนกว่า 19 ชุมชน ดูแลสุนัขชุมชนกว่า 553 ตัว

โครงการ 7 ส และความปลอดภยัในโรงเรยีน 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กบัชีวิตและทรัพย์สินของบคุลากร
ในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน บริษัทได้ด�าเนินการจัดคณะ
ท�างานเข้าร่วมประชุมกบัโรงเรียนเพ่ือให้ค�าแนะน�าในการเขียน
แผนการฝึกซ้อม รวมถึงการอบรมให้คุณครู นักเรียน  
และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความ 
เส่ียงอันตรายที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งซักซ้อม
อพยพหนีไฟในสถานการณ์จ�าลองเม่ือเกดิเหตุเพลิงไหม้และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงบัอคัคภัีย การตรวจสอบอปุกรณ์ฉกุเฉนิ อาท ิถงัดับเพลิง  
ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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กระบวนการจัดการข้อเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษทัได้เปิดช่องทางส�าหรับรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อกงัวลจากชุมชน ผ่านช่องทางทีส่ามารถเข้าถงึได้หลากหลาย เช่น หน่วยงาน 
รับข้อร้องเรียน (Contact Center) ช่องทางออนไลน์ และส่ือทางสังคม โดยมีการติดตามผลข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดการแก้ไข  
ซึ่งน�าไปสู่การปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี ซพีี ออลล์ อยู่เคยีงข้าง สร้างรอยย้ิมให้กบัชุมชน ด้วยความมุ่งม่ัน ส่งผลให้ในปี 2563 ชุมชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการด�าเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.33 เม่ือเทยีบกบัปี 2562

กระบวนการจัดการขอรองเร�ยน

แจงผล
กลับ

บันทึก
ขอมูล

สุมประเมิน
ความพ�งพอใจ

ในการแก ไข
ปญหา

ลูกคา

ชองทางประเมิน
ความพ�งพอใจ

เบอรลูกคาสัมพันธ
0 2826 7744

ตางจังหวัด (โทรฟร�)
1800 226 671

FAQ@7eleven.co.th

ปณฝ.สีลม 1033
กรุงเทพฯ 10504

• หนาจอ SC หลังราน
• แบบฟอรมขอมูล
 แนะนําติชม

7eleven
Thailand

cpall7

พ�จารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

พ�จารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

Contact
Center 

GO CRM

Data Base

จัดการขอรองเร�ยน
ภายใน 24 ชั่วโมง

โทรแจงรานเซเวนอีเลฟเวน

โทรแจง + สงอีเมลแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด
และทีมประสานรัฐกิจ
ทีมสื่อสารปฏิบัติการ
ว�เคราะห Call ทันที

ทีมประสานรัฐกิจ รวมกับ
ทีมปฏิบัติการ เจรจา และ
เขาเยี่ยมลูกคา 
*แก ไขจนลูกคาไดรับความพอใจ
ภายใน 24 ช.ม.

ทีมประสานรัฐกิจ
คียปดงานกลับมาที่
Contact Center 
1. ว�ธีการแก ไขปญหา
2. คาใชจาย

กรณีฉุกเฉิน

1. กรณีที่ลูกคา
 ไดรับบาดเจ็บ
 เจ็บปวย
 เขาโรงพยาบาล

หลักเกณฑ
พ�จารณา

2. กรณีที่มีผลกระทบ
 กับภาพลักษณ และ
 ชื่อเสียงของบร�ษัท

3. พนักงานไดรับ
 บาดเจ็บ อุบัติเหตุ
 ภายในหร�อ
 ภายนอกราน

CP ALL
แอปพลิเคชัน

กรณีทั่วไป

จัดการขอรองเร�ยน
อยางนอย 4 วัน ไมเกิน 30 วัน

• การบร�การของพนักงาน
 และความสะดวก
• สินคา
• ราคาสินคา
• สภาพของราน
• คุณภาพ
• ความสะอาด

โทรแจงรานสาขา สงอีเมลแจง
ทีมปฏิบัติการ ระดับผูจัดการฝายข�้นไป
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด

หนวยงานที่เกี่ยวของ แจงผลการแก ไข
กลับมาที่ Contact Center เพ�่อบันทึก
และปดงานในระบบ Go CRM
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