
ส่งมอบความรับผิดชอบ
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ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ  81.48  
คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 และคู�ค�าลําดับถัดไปที่มี
ความสําคัญ ผ�านการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)

รอยละ  88.65  
คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่ถูกระบุว�ามีความเสี่ยงสูง 
ผ�านการตรวจประเมินแบบเชิงรุก 
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)  

รอยละ 100  
คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

รอยละ 100  
คู�ค�ากลุ�ม SMEs  ท่ีได�รบัรางวลั SMEs Awards  
และได�รับการต�อยอด ให�ความรู�และส�งเสร�มให�
เข�าร�วมการประกาศเจตนารมณ�แนวร�วม
การต�อต�านการทุจร�ตคอรรัปชัน

ร�อยละ 100 
คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
ได�รับการตรวจประเมินด�านความยั่งยืน
และสามารถตรวจสอบย�อนกลับได�

เปาหมาย ณ ป 2563 
รอยละ 100

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�อเนื่อง ครอบคลุม 
และยัง่ยนื การจ�างงานเตม็ท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงาน
ท่ีสมควรสําหรับทกุคน

 8.3  ส�งเสร�มนโยบายท่ีมุ�งการพฒันาท่ีสนับสนนุกิจกรรมท่ีมีผลติ
ภาพ การสร�างงานท่ีสมควร ความเป�นผู�ประกอบการ ความ
สร�างสรรค�และนวตักรรม และส�งเสร�มการเกดิและการเติบโต
ของว�สาหกิจรายย�อย ขนาดเลก็ และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถงึ
ผ�านทางการเข�าถงึบร�การทางการเง�น

 8.8   ปกป�องสิทธแิรงงานและส�งเสร�มสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ท่ีปลอดภยัและม่ันคงสาํหรบัผู�ทํางานทกุคน รวมถงึผู�ทํางาน
ต�างด�าว โดยเฉพาะหญงิต�างด�าว และผู�ทีท่าํงานเส่ียง
อนัตราย

SDG2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และส�งเสร�มเกษตรกรรมท่ียัง่ยืน

 2.4.  สร�างหลักประกันว�าจะมีระบบการผลติอาหารทีย่ัง่ยนืและ
ดําเนินการตามแนวปฏบิติัทางการเกษตรทีม่ภีมูคิุ�มกันท่ีจะ
เพ��มผลติภาพและการผลติ ซึง่จะช�วยรักษาระบบนเิวศ 
เสร�มข�ดความสามารถในการปรบัตัวต�อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรนุแรง ภยัแล�ง อทุกภยั 
และภัยพ�บติัอืน่ ๆ และจะช�วยพฒันาท่ีดินและคณุภาพดิน
อย�างต�อเน่ือง

SDG12 สร�างหลักประกนัให�มีรปูแบบการบร�โภคและผลิต
 12.2  บรรลุการจดัการท่ีย่ังยืนและการใช�ทรพัยากรทางธรรมชาติ

อย�างมีประสิทธิภาพ
 12.4 บรรลุการจดัการสารเคมีและของเสียทกุชนิดในว�ธีท่ีเป�นมติร

ต�อสิ�งแวดล�อมตลอดท้ังวงจรชีว�ตของสิ�งเหล�าน้ัน ตามกรอบ
ความร�วมมือระหว�างประเทศท่ีตกลงกนัแล�ว และลดการปลด
ปล�อยสิ�งเหล�าน้ันออกสู�อากาศ นํา้ และดินอย�างมีนัยสําคญั 
เพ�อ่ทีจ่ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ะมีต�อสขุภาพของมนุษย�และ
สิ�งแวดล�อมให�มากท่ีสุด 

 12.7  ส�งเสร�มแนวปฏบิติัด�านการจดัซือ้จดัจ�างภาคสาธารณะทีย่ัง่ยืน 
ตามนโยบายและการให�ลําดับความสาํคญัของประเทศ

SDG16 ส�งเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ�่อการพฒันา
ท่ีย่ังยืน ให�ทุกคนเข�าถึงความยุติธรรม และสร�างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธผิลรับผิดรบัชอบ และครอบคลมุในทกุระดบั 

 16.5  ลดการทุจร�ตในตําแหน�งหน�าท่ีและการรบัสินบนทุกรปูแบบ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงและโอกาส

การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กรทีจ่ะช่วยขับเคล่ือนความสามารถในการแข่งขันและการด�าเนินงาน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งลดความเส่ียง 
ในการด�าเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทจึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมศกัยภาพในการด�าเนินธรุกจิร่วมกบัคูค้่าทกุกลุ่มให้เติบโตอย่าง
ย่ังยืน โดยบูรณาการประเด็นด้านความย่ังยืนทั้งด้านการก�ากับดูแล 
สังคมและส่ิงแวดล้อมเข้ามาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ
พัฒนาองค์กรและคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

ความคืบหน�าป� 2563
การตรวจประเมินคูคา
ดานความยั่งยืนแบบเชิงรุก 
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)  

การจัดทําแผนการยกระดับความ
สามารถของคูคาในการบร�หาร
หวงโซอุปทานอยางยั่งยืน 
(Capacity Building)

การเชิญชวนและสนับสนุนคูคา
กลุม SMEs  ในการเขารวมประกาศ
เจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต 
CAC

แนวทางการด�าเนินงาน 

การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงประเด็นด้าน
ความย่ังยืนสามารถช่วยลดความเส่ียงของการหยุดชะงักของธุรกิจที่ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธรุกจิ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร การด�าเนินงานเพ่ือ
บริหารจดัการความเส่ียงและหลีกเล่ียงการเกดิผลกระทบต่อการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับ
คู่ค้าทุกกลุ่ม ด�าเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานภายใต้นโยบาย 
ด้านการจัดหาอย่างย่ังยืน รวมถึงคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ส�าหรับคู่ค้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหาร
ห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การเกิดการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบท่ีไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ต่อห่วงโซ่อปุทาน
ทั่วโลก (Global Supply Chain) ซึ่งท�าให้เกิดการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง หรือมีผลกระทบต่อแผนงาน 
ที่วางไว้ล่วงหน้า อาทิ การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ การหยุดชะงักของ
ระบบโลจิสติกส์ ไปท่ัวโลก เกิดความต้องการท่ีเพิ่มสูงข้ึนส�าหรับวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสาธารณสุข 
ท�าให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีราคาพุ่งสูงข้ึน รวมท้ังปัญหาด้านแรงงานท่ีไม่สามารถท�างานได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
มากย่ิงข้ึน เพื่อลดความเสี่ยงการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาส 
ทางธุรกิจ บริษัทจึงก�าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือคู่ค้าภายใต้สถานการณ์วิกฤต ดังนี้
• ร่วมกับคู่ค้าในการปรับแผนงานและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด ท้ังด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบ  
 การกระจายสินค้า และการตลาด
• ให้ความรูแ้ละให้ค�าแนะน�าการประเมินความเสีย่งและแนวทางด�าเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
 โควิด-19 ผ่านโครงการพัฒนาความยั่งยืนส�าหรับคู่ค้า
• สือ่สารแจ้งคูค้่าถงึช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างใกล้ชดิและประสานอ�านวย 
 ความสะดวกกับคู่ค้าในการส่งมอบสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและศูนย์กระจายสินค้า
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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สรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผ�ดชอบ

การระบุคู�ค�า

มูลค�าการซื้อ การมีส�วนร�วมของคู�ค�า

สัดส�วนมูลค�าการซื้อผลิตภัณฑ�
และวัตถุดิบภายในประเทศ 

มูลค�าการซื้อจาก SMEs  
ครอบคลุมผลิตภัณฑ�เกษตร 
ผลิตภัณฑ�ชุมชน ผลิตภัณฑ�ว�สาหกิจชุมชน 
หร�อผลิตภัณฑ�ท�องถิ�น (OTOP)

7,880.55
ล�านบาท

คู�ค�าลําดับที่ 1 
ได�รับการสื่อสารคู�มือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคู�ค�า

รอยละ

100

คู�ค�าลําดับที่ 1
ลงนามรับทราบคู�มือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคู�ค�า

รอยละ

100

คู�ค�าลําดับที่ 1
ได�รบัการอบรมให�ความรู�ด�านการจดัการห�วงโซ�อปุทาน
อย�างรบัผิดชอบ

รอยละ

81.11

การระบุและการจัดการความเสี่ยงด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาลของคู�ค�า 

การประเมินและระบุความเสี่ยง การประเมินแบบเชิงรุก การจัดการความเสี่ยงเพ�่อลดผลกระทบ

การพัฒนาศักยภาพคู�ค�า

คู�ค�า
ลําดับที่ 1 4,504 ราย

คู�ค�าลําดับถัดไป
ที่มีความสําคัญ 24 ราย

คู�ค�าที่สําคัญ 
ลําดับที่ 1* 216 ราย

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
ผ�านการตรวจประเมิน
แบบเชิงรุก สะสม 3 ป�

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง 
สามารถดําเนินการ

ตามแผนได�ภายใน 1 ป�

คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 
และลําดับถัดไปที่มีความสําคัญ 

ผ�านการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก สะสม 3 ป�

ร�อยละ

81.48

คู�ค�าลําดับที่ 1
ได�รับการประเมินความเสี่ยง

ด�านความยั่งยืน

ร�อยละ

100

คู�ค�าลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง 
สะสม 3 ป�

ร�อยละ

3.13
ร�อยละ

88.65
ร�อยละ

100
ร�อยละ

100

ร�อยละ 10.67  
SMEs ที่มีความสามารถในการแข�งขันเพ��มข�้น 

(การเตบิโตของรายได� การเพ��มประสทิธิภาพการบร�หารจดัการธุรกิจ
ในมิตติ�าง ๆ  เช�น การเง�น การพฒันาผลติภณัฑ�  
การพฒันาบรรจ�ภณัฑ� การขนส�ง การส�งเสร�มการตลาด 
การบร�หารจดัการตามแนวทางการพฒันาอย�างย่ังยนื เป�นต�น) 

ร�อยละ

99

สัดส�วนมูลค�าการซื้อจากคู�ค�า
ที่สําคัญลําดับที่ 1

หมายเหตุ :  * คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 ใช�เกณฑ�พ�จารณา 1. คู�ค�าที่มีมูลค�ายอดซื้อสูง (High spending) 2. คู�ค�าที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ� 3. คู�ค�าที่มีน�อยราย หร�อ ไม�สามารถทดแทนได�

ร�อยละ

65.10
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ร�อยละ

100

สินค�าโภคภัณฑ�เกษตร มาตรฐานที่ได�รับการรับรอง ร�อยละของปร�มาณการผลิต

 นํ้ามันปาล�ม** RSPO

 ถั่วเหลือง** RTRS

 นํ้าตาล** Bonsucro

 โกโก�* GMP , HACCP, Khocher Certificate 
  FSS C22000 , Halal , ISO14001:2015 , BRC

 กาแฟ** GMP , HACCP, FSSC22000 ,
  USDA , IFOAM ACCREDITED

 ธัญพ�ช* GMP , HACCP, Halal 

หมายเหตุ : *    ร�อยละของวัตถุดิบที่ใช�ใน ซีพ�แรม
 **  ครอบคลุมวัตถุดิบที่ใช�ใน ซีพ�แรม  และผลิตภัณฑ�ที่จําหน�ายในเซเว�นอีเลฟเว�น และสยามแม็คโคร

หมายเหตุ :    *   ข�อมูลนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ�ที่จําหน�ายในเซเว�นอีเลฟเว�น

ไข�จากแม�ไก�
ที่เลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ*

เนื้อไก�* เนื้อหมู*

ร�อยละ

55.40
ร�อยละ

34.50

สัดส�วนรายได�จากผลิตภัณฑ�
ออร�แกนิคต�อรายได�
ผลิตภัณฑ�เกษตรทั้งหมด

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้า 
ที่ได�รับรองมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

วตัถุดบิและผลิตภณัฑ�สัตว�นํา้
ท่ีได�รบัรองมาตรฐานการประมง

การจัดหาอย�างยั่งยืน

ร�อยละ

100

ผลิตภัณฑ�พัฒนาร�วม 
(Private Brand ) กลุ�มอาหาร 
สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�
 

ร�อยละ

0.10
ร�อยละ

0.52
ร�อยละ

16.17

การสรรหาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรจากแหล�งที่รับผิดชอบ  

ผลิตภัณฑ�จากสัตว�ที่ได�รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว� BBFAW (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare)

30.69 

31.28

59.09

100

1.77

100
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01 02 03 04

กระบวนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืนสําหรับคู�ค�า

สรรหาและคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข�อบังคับ 
รวมถึงพ�จารณา
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการตรวจสอบย�อนกลับ
• การดําเนินงานด�านความยั่งยืน

ประเมินความเสี่ยงของคู�ค�า ส�งเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของคู�ค�าในกระบวนการ
จัดหา และการบร�หาร
ห�วงโซ�อุปทาน
อย�างรับผิดชอบ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานด�าน
ความยั่งยืนของ
คู�ค�าอย�างสมํ่าเสมอ

สร�างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ�
ระยะยาวกับคู�ค�า
ตามแนวทางการพัฒนา
อย�างยั่งยืน การส�งเสร�ม
ในด�านต�าง ๆ 
เพ�่อตอบแทนผล
การดําเนินงาน รวมถึง
ด�านความยั่งยืนที่ดี

การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนส�าหรับคู่ค้า

บริษทัมุ่งส่งเสริมการปฏิบติัตามคูมื่อจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัส�าหรับคูค้่ามาอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมคูค้่าทกุกลุ่มและทกุอตุสาหกรรม
ผ่านแนวทางปฏิบัติ 16 แนวทาง ดังนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เสร�ภาพในการสมาคมและการรวมกลุ�มเจรจาต�อรอง

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ� อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การตรวจสอบย�อนกลับ สิทธิในการถือครองและการเข�าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ความเป�นส�วนตัว การรักษาความลับ 
และทรัพย�สินทางป�ญญา 

แรงงานเด็ก  การจัดหาอย�างรับผิดชอบ

แรงงานบังคับและการละเมิดต�อแรงงาน ความซื่อสัตย�ทางธุรกิจ

การเลือกปฏิบัติ ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

การจ�างงาน ค�าจ�าง และผลประโยชน� การต�อต�านการติดสินบนและการทุจร�ต

การจัดการสิ�งแวดล�อม

01 09

02 10

03 11

04 12

05 13

06 14

07 15

08 16
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สรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ 
บริษทัมุ่งน�าแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนผนวกเข้าไปในทกุระบวนการ
ของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยก�าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ศกัยภาพและคณุสมบติัของผู้ทีจ่ะมาเป็นคูค้่ารายใหม่ รวมทัง้มีการช้ีแจง
ให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายและความคาดหวังขององค์กรในการบริหาร
ห่วงโซ่อปุทาน โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมปัจจยัส�าคญั  
ต่าง ๆ อาทิ ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการส่งมอบ 
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
ระบบบริหารคุณภาพ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ  
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม การตรวจประเมินการจ้างแรงงาน และ
การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงอิสระในการสมาคม 

ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่

ร้อยละ 100 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
โดยใช้เกณฑ์ที่ผนวกแนวทาง
ด้านความยั่งยืน 

ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
ปัจจัยส�าคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน คือการประเมินความเส่ียง โดยเบื้องต้นหน่วยงานจัดซื้อ 
ได้ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนส�าหรับคู่ค้าผ่านระบบ Risk Base Due Diligence และมีการพัฒนาระบบงานให้คู่ค้า  
ทั้งรายเดิมและรายใหม่ท�าแบบประเมินตนเองส�าหรับคู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คู่ค้าสามารถทราบถึงระดับความเสี่ยง
เบื้องต้นได้รวดเร็วและแม่นย�า ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่ที่เข้าร่วมการอบรม และท�าแบบประเมินตนเองส�าหรับคู่ค้า คิดเป็น
ร้อยละ 100 นอกจากนี ้เพื่อให้คู่ค้าตระหนักถึงความส�าคัญ และเสริมสร้างความเข้าใจให้คู่ค้าสามารถท�าแบบประเมินตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อปรับการสื่อสารให้เข้ากับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตอบสนองช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้พัฒนาสื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเส่ียงให้มีความเหมาะสมส�าหรับคูค้่าทีมี่มูลค่าทางธรุกิจร่วมกับบริษทัในแต่ละระดับ โดยมีแผน 
ขยายผลการด�าเนินงานในปี 2564 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
ในปี 2563 บริษทัมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพของคูค้่าผ่านโครงการทีห่ลากหลายอย่างต่อเน่ือง ทัง้การสร้างงานสร้างอาชีพ  
และสร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน ให้สามารถพัฒนาตนเองและน�าไปต่อยอดได้อย่างย่ังยืน 
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ในปี 2563 สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายจากผลิตภัณฑ์ของคู่ค้ากลุ่มผักสด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด 
ผลไม้ตัดแต่ง และผักพร้อมปรุงที่วางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศจ�านวน 98 รายการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
บริษทัมองเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกมากข้ึน โดยส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวมาออกแบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และประสบความส�าเร็จอย่างมากจากโมเดลกล้วยหอมทอง 
ในปีทีผ่่านมา บริษทัจงึได้ขยายผลการด�าเนินงานไปสู่คูค้่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ผักสด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด ผลไม้ตัดแต่ง  
และผักพร้อมปรุง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ต้นน�้า จนถึงปลายน�้า 

• ผลักดันให้โรงงานผลิตได้ตามมาตรฐานการผลิตทีดี่ (GMP) มีการน�านวัตกรรมด้านการเกษตรอตุสาหกรรมจากเครือข่าย 
ภาครัฐและเอกชนมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปลูก การผลิต หรือการแปรรูป

• ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

สร�างรายได�
ให�กับครอบครัวเกษตรกร 

1,863  ครอบครัว

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
โครงการ 7-11 
เคียงข�างเกษตรกรไทย

สร�างรายได�
ให�กับครอบครัวของเกษตรกร 

374 ล�านบาท  

Action Result

ลงพ�้นที่ ประกันราคา / ปร�มาณรับซื้อสร�างมาตรฐาน (สอน)

กลุ�มผลไม�
พ�้นที่เพาะปลูก

41,552 ไร�

แหล�งรับซื้อ
39 โรงงาน

กลุ�มผัก
พ�้นที่เพาะปลูก

226 ไร�

แหล�งรับซื้อ
12 โรงงาน

เพ��มอายุสินค�า
สร�างคุณภาพ
คงมาตรฐาน
นําสู�ความปลอดภัย

เทคนิคการจัดการวัตถุดิบ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี

ตรวจสารพ�ษตกค�าง

เคร�่องล�างผักอัตโนมัติ

• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการระบบของโรงงาน
 อยางยั่งยืน ตามหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร
• ใหความรูในการตรวจว�เคราะห
 ปร�มาณสารตกคางในวัตถุดิบ

โรงคัดบรรจ�สินค�ากลุ�มผลไม�

ว�ธีการสุ�มตรวจสารพ�ษตกค�าง

เทคโนโลยี Air Bubble 
และ Hyde Cooling

เทคโนโลยี Heat 
Treatment และ Ozone

เทคนิคการตัดแต�ง เทคนิคการบรรจ�

5 วัน

4 วัน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด มหาชน 
โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน
บริษทัด�าเนินโครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความย่ังยืนมุ่งพัฒนา
กระบวนการผลิต โดยส่งเสริมให้คู่ค้าเพาะเล้ียงปลาดุกและปลานิลในระบบปิดแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุม
คณุภาพ ความสะอาดปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทกุข้ันตอน นอกจากน้ี ยังเป็นการควบคมุ 
ปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอจากวิกฤตทางน�้า อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดการปล่อยน�้าเสีย 
ในน�้าสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับ
องค์กรได้อย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี ยังมีโครงการล�าไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน เป็นโครงการยกระดับพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี บริษัท สยามแม็คโคร 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรฐานการผลิตล�าไยพันธุ์อีดอ ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้ ตลอดจนตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากน้ี ยังร่วมกันสร้าง โรงคัดบรรจุคุณภาพล�าไย  
การยืดอายุการจัดเก็บสินค้าก่อนน�าส่งโรงบ่มล�าไยและตลาดภายนอก พร้อมกันน้ี รายได้จากผลผลิตล�าไย  
กิโลกรัมละ 1 บาท จะน�าไปสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน

การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบดั้งเดิม

การเลี้ยงปลานิลระบบป�ด เลี้ยงในบ�อพลาสติก
ที่มีระบบเติมอากาศ

สามารถประยุกต�
ต�อยอดใช�เพาะเลี้ยง

ปลาได�หลายชนิด

ผลิตได�ทัง้ scale เล็กในครวัเร�อน
เกษตรผสมผสานหร�อ 

scale ใหญ�
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โครงการล�าไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน

สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทมุ่งด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการ 
ส่งเสริมความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย ตลอดจนจัดให้มีการประชุมคู่ค้า เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ระหว่างคู่ค้ากับบริษัท ตลอดจนวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 

กรณีศึกษา คู่ค้าและซีพี ออลล์ เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากเด็กช่างสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างเงินล้าน
บริษัทจัดต้ังโครงการทดลองขายผักสดในเซเว่นอีเลฟเว่นข้ึนมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็ก  
คณุมานิตย์ ทพิย์ป่ินทอง หรือคณุวิทย์ อายุ 36 ปี เจ้าของบริษทั สุวรรณ เอร์ิธ จ�ากดั ได้เข้าร่วมโครงการทดลองขายผักสดของ 
เซเว่นอเีลฟเว่น เม่ือปี 2557 และได้โอกาสน�าผักสดจากสวนของตนเอง อาท ิ ผักกาดขาว ผักบุง้จนี กะหล�า่ปลี แตงกวา ต้นหอม  
ไปส่งขายในเซเว่นอีเลฟเว่นและได้ผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ปัจจุบันผักสดจากสวนของคุณวิทย์มีจ�าหน่ายที่ร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 300 สาขา โดยเฉพาะจากแนวโน้มที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสทีท่�าให้สินค้าประเภทผักสดเป็นสินค้าทีข่ายดีอย่างมาก  
ส่งผลให้ยอดขายผักสดจากสวนของคณุวิทย์ยอดขายส่งผักจากเดิม 6,000-8,000 แพ็ค ขยับเพ่ิมเป็น 20,000 แพ็คต่อวัน  
นอกจากน้ี เซเว่นอเีลฟเว่นยังเสนอแนวคดิการท�าชุดผักพร้อมปรุง อาท ิชุดต้มย�า ชุดสุกี ้ชุดผัดกะเพรา ชุดน�า้พริก เป็นแนวคดิ
ส�าหรับผู้บริโภคและเพื่อกระตุ้นยอดขายผักให้กับเกษตรกรอีกด้วย

“
ตลอดระยะเวลาที่เป็นคู่ค้ากันมา ได้รับการช่วยเหลือจากเซเว่นอีเลฟเว่นทุกอย่าง 

ไม่คิดว่าองค์กรใหญ่จะให้ความส�าคัญกับเกษตรกรที่เรียนจบไม่สูง และช่วยสร้างงานที่มั่นคง

”

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
โครงการลําไยป�นสุข คืนสุขสู�ชุมชน

สมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ�ทางการแพทย�
ให�กับกลุ�มผู�สูงอายุและผู�ยากไร�ในพ�้นที่ชุมชน
ในจังหวัดลําพ�น และเชียงใหม�
รวมทั้งสิ�นเป�นจํานวนเง�น

355,305 บาท

สร�างงานสร�างรายได�
ให�กับเกษตกรผู�ปลูกลําไย

มากกว�า 100 ครัวเร�อน 
คิดเป�นรายได�เฉลี่ยต�อครัวเร�อน 

367,200 บาทต�อป�

การลงพ�้นที่สวนลําไย
ของเกษตรกรในโครงการ ผลิตผลลําไยจากโครงการ
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จากพนักงานบริษัทสู่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างรายได้มั่นคง

จากวุ้นตู้หน้าบ้านยกระดับสู่ร้านเซเว่น สร้างอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน

“
มีทุกวันนี้ได้ เพราะได้รับโอกาสจากบริษัทใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ไม่เอารัดเอาเปรียบ ค�านึงถึงคู่ค้าเป็นหลัก และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล  
อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

”

“
ทีมงานของ ซีพี ออลล์ เข้าร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการเข้ามาให้ค�าแนะน�า ตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงช่วยคิดสูตรขนมใหม่ ๆ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยสวยงาม สะดวกในการรับประทาน 

การวางแผนการตลาด พร้อมทั้งแนะน�าช่องทางออนไลน์ในการน�าเสนอสินค้า 
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังมีระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง 

สามารถกระจายสินค้าให้คู่ค้าได้ทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว 
ท�าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ได้ทุกวัน

”

บริษัทเห็นถึงความส�าคัญของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็น
อกีหน่ึงธรุกจิทีส่ามารถกระจายรายได้สู่แรงงานชุมชน จงึเปิด
โอกาสให้ผู้รับเหมาหน้าใหม่ทีส่ามารถท�างานก่อสร้างขนาดเล็ก 
ได้เข้ามาน�าเสนอผลงานและทดสอบความโปร่งใส เม่ือผ่าน
เกณฑ์การทดสอบแล้ว จะได้เข้าร่วมทดลองสร้างร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยค�านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย  
เป็นส่ิงส�าคญั คณุรุ่งโรจน์ ผลจนัทร์ กรรมการผู้จดัการ บริษทั  
เก่ง เอน็จเินีย จ�ากดั เป็นหน่ึงในผู้รับเหมาทีผ่่านเกณฑ์ทกุข้ันตอน 
และได้โอกาสเข้าร่วมงานกบัทางเซเว่นอเีลฟเว่น ท�าให้กลายเป็น 

บริษทัทีมี่งานและรายได้ม่ันคงตลอดทัง้ปี ปัจจุบันคุณรุ่งโรจน์
ร่วมงานกับ ซีพี ออลล์ มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ก่อสร้างร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นไปแล้วกว่า 100 สาขา และกระจายรายได้ให้
คนงานกว่า 70 ราย ถึงแม้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตดังเช่น 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
ก็ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน ลูกน้องของบริษัทมีงานท�า  
และได้ค่าแรงเกินอัตราจ้างข้ันต�่า เพราะ ซีพี ออลล์ เป็น
องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยใน 
การยกระดับขนมไทย โดยการร่วมพัฒนาสินค้าและบรรจภัุณฑ์
ให้น่าสนใจ ทานสะดวก ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กบัชุมชน 
รวมถงึเกษตรกร ด้วยการรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตรมาใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมหวาน ท�าให้เกษตรกรท้องถิ่น 
มีรายได้ที่ม่ันคง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในท้องถ่ิน 
สามารถเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าทัง้ผ่านร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
และช่องทางของบริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จ�ากัด ตลอดจน
ร่วมพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการให้เจริญก้าวหน้าเป็น

บริษทัทีมี่ขนาดใหญ่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง คณุมนสวรรณ ศรัณย์เวชกลุ 
หรือคณุเก๋ กรรมการบริษทั คณุเก๋ขนมหวาน จ�ากัด เป็นหน่ึง
ในผู้ที่ได้รับโอกาสจาก ซีพี ออลล์ ในการน�าสินค้าเข้ามา
จ�าหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปัจจุบันมีสินค้าวางจ�าหน่าย
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ จ�านวน 8 รายการ ได้แก่ 
สาคแูคนตาลูป สาคเูปียกข้าวโพด ฟักทองแกงบวด ครองแครง
อัญชัญมะพร้าวอ่อน รวมมิตรกะทิสด บัวลอย 5 สี เผือก
มะพร้าวอ่อน และวุ้นดอกไม้กะทใิบเตย และมีก�าลังผลิตกว่า  
60,000 ถ้วยต่อวัน สร้างยอดขายเติบโตได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี 
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การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างย่ังยืน รวมถึงจริยธรรมและ 
แนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า โดยก�าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบรหิารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังทีมี่การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากน้ี 
ยังส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการค�านึงถึงระยะทางจากพ้ืนที่เพาะปลูก 
ถึงสถานที่จ�าหน่ายที่เหมาะสม เพ่ือรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการท�างานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี บริษัทมุ่งให้ความส�าคญัของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถดิุบอย่างย่ังยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
สยามแม็คโคร ค�านึงถงึความส�าคญัของแหล่งทีม่าของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยเร่ิมพัฒนา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ในปี 2562 ซึง่เป็นระบบทีช่่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบถงึแหล่งทีม่าของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้  
โดยเร่ิมจากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุ่มอาหารสดก่อน ซึง่ในปีน้ี มีการขยายฐานข้อมูลสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace จนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จํานวนสินค�า
ที่สามารถตรวจสอบ
ย�อนกลับได�ทั้งหมด 

11,900 รายการ

คิดเป�นร�อยละ 100 
ของผลิตภัณฑ�ทั้งหมด 
ภายใต�สัญลักษณ�ทางการค�า
ของสยามแม็คโคร

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




