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ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าทำ�งาน
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
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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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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

HEART

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

HOME
ภาคผนวก
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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
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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)
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จํานวนอุบัติเหตุรถยนตพ�งชนราน
(ครั้ง)
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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
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2561 2562 2563

0
0
0
2561 2562 2563

โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการจัดการความเครียด
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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
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