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

ส่งมอบความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการดําเนินงานที่สําคัญป 2563

81.48

รอยละ
คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 และคูคาลําดับถัดไปที่มี
ความสําคัญ ผานการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)

88.65

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ที่ถูกระบุวามีความเสี่ยงสูง
ผานการตรวจประเมินแบบเชิงรุก
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)

100

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

100

รอยละ
คูค า กลุม SMEs ที่ไดรบั รางวัล SMEs Awards
และไดรับการตอยอด ใหความรูและสงเสร�มให
เขารวมการประกาศเจตนารมณแนวรวม
การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายป 2563
รอยละ

100

คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
ไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืน
และสามารถตรวจสอบยอนกลับได

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
ไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืน (รอยละ)

2560
2561
2562
2563

50
52
100
100
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การจางงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และการมีงาน
ทีส่ มควรสําหรับทุกคน
8.3 สงเสร�มนโยบายทีม่ งุ การพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ผี ลิต
ภาพ การสรางงานทีส่ มควร ความเปนผูป ระกอบการ ความ
สรางสรรคและนวัตกรรม และสงเสร�มการเกิดและการเติบโต
ของว�สาหกิจรายยอย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึง่ รวมถึง
ผานทางการเขาถึงบร�การทางการเง�น
8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสร�มสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทีป่ ลอดภัยและมัน่ คงสําหรับผูท าํ งานทุกคน รวมถึงผูท าํ งาน
ตางดาว โดยเฉพาะหญิงตางดาว และผูท ที่ าํ งานเสีย่ ง
อันตราย
SDG2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และสงเสร�มเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน
2.4. สรางหลักประกันวาจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืนและ
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีม่ ภี มู คิ มุ กันทีจ่ ะ
เพ�ม� ผลิตภาพและการผลิต ซึง่ จะชวยรักษาระบบนิเวศ
เสร�มข�ดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแลง อุทกภัย
และภัยพ�บตั อิ นื่ ๆ และจะชวยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดิน
อยางตอเนือ่ ง
SDG12 สรางหลักประกันใหมรี ปู แบบการบร�โภคและผลิต
12.2 บรรลุการจัดการทีย่ งั่ ยืนและการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในว�ธที เี่ ปนมิตร
ตอสิง� แวดลอมตลอดทัง้ วงจรชีวต� ของสิง� เหลานัน้ ตามกรอบ
ความรวมมือระหวางประเทศทีต่ กลงกันแลว และลดการปลด
ปลอยสิง� เหลานัน้ ออกสูอ ากาศ นํา้ และดินอยางมีนยั สําคัญ
เพ�อ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ ะมีตอ สุขภาพของมนุษยและ
สิง� แวดลอมใหมากทีส่ ดุ
12.7 สงเสร�มแนวปฏิบตั ดิ า นการจัดซือ้ จัดจางภาคสาธารณะทีย่ งั่ ยืน
ตามนโยบายและการใหลาํ ดับความสําคัญของประเทศ
SDG16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ�่อการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ใหทกุ คนเขาถึงความยุตธิ รรม และสรางสถาบัน
ทีม่ ปี ระสิทธิผลรับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
16.5 ลดการทุจร�ตในตําแหนงหนาทีแ่ ละการรับสินบนทุกรูปแบบ

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

แนวทางการด�ำเนินงาน

การตรวจประเมินคูคา
ดานความยั่งยืนแบบเชิงรุก
ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit)
การจัดทําแผนการยกระดับความ
สามารถของคูคาในการบร�หาร
หวงโซอุปทานอยางยั่งยืน
(Capacity Building)
การเชิญชวนและสนับสนุนคูคา
กลุม SMEs ในการเขารวมประกาศ
เจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
CAC

HEALTH

การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงประเด็นด้าน
ความยั่งยืนสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของธุรกิจที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร การด�ำเนินงานเพื่อ
บริหารจัดการความเสีย่ งและหลีกเลีย่ งการเกิดผลกระทบต่อการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับ
คู่ค้าทุกกลุ่ม ด�ำเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานภายใต้นโยบาย
ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรับคู่ค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหาร
ห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

HEART

การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจของ
องค์กรทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นความสามารถในการแข่งขันและการด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งลดความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ทุกกลุม่ ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งด้านการก�ำกับดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
พัฒนาองค์กรและคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ความคืบหนาป 2563

บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
HOME
ภาคผนวก

การเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 สร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบที่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ตอ่ ห่วงโซ่อปุ ทาน
ทั่วโลก (Global Supply Chain) ซึ่งท�ำให้เกิดการหยุดชะงักของการด�ำเนินธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง หรือมีผลกระทบต่อแผนงาน
ที่วางไว้ล่วงหน้า อาทิ การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ การหยุดชะงักของ
ระบบโลจิสติกส์ ไปทั่วโลก เกิดความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นส�ำหรับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
ท�ำให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีราคาพุ่งสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาด้านแรงงานที่ ไม่สามารถท�ำงานได้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ บริษัทจึงก�ำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือคู่ค้าภายใต้สถานการณ์วิกฤต ดังนี้
• ร่วมกับคู่ค้าในการปรับแผนงานและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบ
การกระจายสินค้า และการตลาด
• ให้ความรูแ้ ละให้คำ� แนะน�ำการประเมินความเสีย่ งและแนวทางด�ำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ผ่านโครงการพัฒนาความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้า
• สือ่ สารแจ้งคูค่ า้ ถึงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างใกล้ชดิ และประสานอ�ำนวย
ความสะดวกกับคู่ค้าในการส่งมอบสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและศูนย์กระจายสินค้า
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผ�ดชอบ
การระบุคูคา

4,504 ราย

คูคา
ลําดับที่ 1
หมายเหตุ :

คูคาที่สําคัญ
ลําดับที่ 1*

216 ราย

คูคาลําดับถัดไป
ที่มีความสําคัญ

24 ราย

* คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1 ใชเกณฑพ�จารณา 1. คูคาที่มีมูลคายอดซื้อสูง (High spending) 2. คูคาที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ 3. คูคาที่มีนอยราย หร�อ ไมสามารถทดแทนได

มูลคาการซื้อ

การมีสวนรวมของคูคา

รอยละ

รอยละ คูคาลําดับที่ 1
ไดรับการสื่อสารคูมือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคูคา

100

รอยละ

99

65.10

สัดสวนมูลคาการซื้อผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบภายในประเทศ

รอยละ

คาลําดับที่ 1
บทราบคูมือจร�ยธรรมและแนวทางปฏิบัติสําหรับคูคา
100 คูลงนามรั

สัดสวนมูลคาการซื้อจากคูคา
ที่สําคัญลําดับที่ 1

มูลคาการซื้อจาก SMEs

ครอบคลุมผลิตภัณฑเกษตร
ผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑว�สาหกิจชุมชน
หร�อผลิตภัณฑทองถิ�น (OTOP)

รอยละ คูคาลําดับที่ 1

ความรูด า นการจัดการหวงโซอปุ ทาน
81.11 ไดอยราบั งรัการอบรมให
บผิดชอบ

7,880.55
ลานบาท

การระบุและการจัดการความเสี่ยงดานสิ�งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลของคูคา
การประเมินและระบุความเสี่ยง

รอยละ

รอยละ

การประเมินแบบเชิงรุก

รอยละ

การจัดการความเสี่ยงเพ�่อลดผลกระทบ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

100

3.13

81.48

88.65

100

100

คูคาลําดับที่ 1
ไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานความยั่งยืน

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
สะสม 3 ป

คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1
และลําดับถัดไปที่มีความสําคัญ
ผานการตรวจประเมินแบบ
เชิงรุก สะสม 3 ป

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
ผานการตรวจประเมิน
แบบเชิงรุก สะสม 3 ป

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

คูคาลําดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูง
สามารถดําเนินการ
ตามแผนไดภายใน 1 ป

การพัฒนาศักยภาพคูคา

รอยละ 10.67

SMEs ที่มีความสามารถในการแขงขันเพ��มข�้น
(การเติบโตของรายได การเพ�ม� ประสิทธิภาพการบร�หารจัดการธุรกิจ
ในมิตติ า ง ๆ เชน การเง�น การพัฒนาผลิตภัณฑ
การพัฒนาบรรจ�ภณ
ั ฑ การขนสง การสงเสร�มการตลาด
การบร�หารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืน เปนตน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดหาอยางยั่งยืน
ผลิตภัณฑพัฒนารวม
(Private Brand ) กลุมอาหาร
สามารถตรวจสอบยอนกลับได

สัดสวนรายไดจากผลิตภัณฑ
ออรแกนิคตอรายได
ผลิตภัณฑเกษตรทั้งหมด

รอยละ

รอยละ

100

วัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวนํ้า
ที่ ไดรับรองมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

วัตถุดบิ และผลิตภัณฑสตั วนาํ้
ที่ไดรบั รองมาตรฐานการประมง

รอยละ

0.10

รอยละ

16.17

0.52
HEART

การสรรหาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑทางการเกษตรจากแหลงที่รับผิดชอบ
สินคาโภคภัณฑเกษตร

รอยละของปร�มาณการผลิต

มาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง
RSPO

ถั่วเหลือง**

RTRS

30.69
31.28

นํ้าตาล**
โกโก*

Bonsucro

59.09

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

100

กาแฟ**

GMP , HACCP, FSSC22000 ,
USDA , IFOAM ACCREDITED

1.77

ธัญพ�ช*

GMP , HACCP, Halal

100

HEALTH

นํ้ามันปาลม**

หมายเหตุ : * รอยละของวัตถุดิบที่ใชใน ซีพ�แรม
** ครอบคลุมวัตถุดิบที่ใชใน ซีพ�แรม และผลิตภัณฑที่จําหนายในเซเวนอีเลฟเวน และสยามแม็คโคร

ผลิตภัณฑจากสัตวที่ ไดรับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว BBFAW (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare)

รอยละ

ไขจากแม ไก
ที่เลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ*

100

เนื้อไก*

55.40

รอยละ

เนื้อหมู*

34.50
HOME

หมายเหตุ : * ขอมูลนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑที่จําหนายในเซเวนอีเลฟเวน

รอยละ

ภาคผนวก
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การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้า
บริษทั มุง่ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรมและแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ มาอย่างต่อเนือ่ ง ครอบคลุมคูค่ า้ ทุกกลุม่ และทุกอุตสาหกรรม
ผ่านแนวทางปฏิบัติ 16 แนวทาง ดังนี้

01
02
03
04
05
06
07
08

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
การตรวจสอบยอนกลับ
ความเปนสวนตัว การรักษาความลับ
และทรัพยสินทางปญญา
แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับและการละเมิดตอแรงงาน

การเลือกปฏิบัติ
การจางงาน คาจาง และผลประโยชน

09
10
11
12
13
14
15
16

เสร�ภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเจรจาตอรอง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สิทธิในการถือครองและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการสิ�งแวดลอม

การจัดหาอยางรับผิดชอบ
ความซื่อสัตยทางธุรกิจ

ความขัดแยงทางผลประโยชน
การตอตานการติดสินบนและการทุจร�ต

กระบวนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืนสําหรับคูคา

01
สรรหาและคัดเลือกคูคาที่มีศักยภาพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับ
รวมถึงพ�จารณา
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับ
• การดําเนินงานดานความยั่งยืน

02

ประเมินความเสี่ยงของคูคา

03

สงเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของคูคาในกระบวนการ
จัดหา และการบร�หาร
หวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานดาน
ความยั่งยืนของ
คูคาอยางสมํ่าเสมอ

04

สรางความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ
ระยะยาวกับคูคา
ตามแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน การสงเสร�ม
ในดานตาง ๆ
เพ�่อตอบแทนผล
การดําเนินงาน รวมถึง
ดานความยั่งยืนที่ดี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่

100

ร้อยละ
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
โดยใช้เกณฑ์ที่ผนวกแนวทาง
ด้านความยั่งยืน

HEALTH

ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
ปัจจัยส�ำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน คือการประเมินความเสี่ยง โดยเบื้องต้นหน่วยงานจัดซื้อ
ได้ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้าผ่านระบบ Risk Base Due Diligence และมีการพัฒนาระบบงานให้คู่ค้า
ทั้งรายเดิมและรายใหม่ท�ำแบบประเมินตนเองส�ำหรับคู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คู่ค้าสามารถทราบถึงระดับความเสี่ยง
เบื้องต้นได้รวดเร็วและแม่นย�ำ ในปี 2563 มีคู่ค้ารายใหม่ที่เข้าร่วมการอบรม และท�ำแบบประเมินตนเองส�ำหรับคู่ค้า คิดเป็น
ร้อยละ 100 นอกจากนี้ เพื่อให้คู่ค้าตระหนักถึงความส�ำคัญ และเสริมสร้างความเข้าใจให้คู่ค้าสามารถท�ำแบบประเมินตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อปรับการสื่อสารให้เข้ากับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตอบสนองช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้พัฒนาสื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสมส�ำหรับคูค่ า้ ทีม่ มี ลู ค่าทางธุรกิจร่วมกับบริษทั ในแต่ละระดับ โดยมีแผน
ขยายผลการด�ำเนินงานในปี 2564

HEART

สรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ
บริษทั มุง่ น�ำแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนผนวกเข้าไปในทุกระบวนการ
ของการบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยก� ำ หนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น
ศักยภาพและคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะมาเป็นคูค่ า้ รายใหม่ รวมทัง้ มีการชีแ้ จง
ให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายและความคาดหวังขององค์กรในการบริหาร
ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมปัจจัยส�ำคัญ
ต่าง ๆ อาทิ ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการส่งมอบ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ความสามารถในการตรวจสอบย้ อ นกลั บ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินการจ้างแรงงาน และ
การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงอิสระในการสมาคม
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ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
ในปี 2563 บริษทั มุง่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคูค่ า้ ผ่านโครงการทีห่ ลากหลายอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การสร้างงานสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ให้สามารถพัฒนาตนเองและน�ำไปต่อยอดได้อย่างยัง่ ยืน

HOME
ภาคผนวก
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โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
บริษทั มองเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้สนิ ค้าเกษตรได้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกมากขึน้ โดยส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวมาออกแบบการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และประสบความสําเร็จอย่างมากจากโมเดลกล้วยหอมทอง
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั จึงได้ขยายผลการด�ำเนินงานไปสูค่ คู่ า้ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ผกั สด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด ผลไม้ตดั แต่ง
และผักพร้อมปรุง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ต้นน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ
• ผลักดันให้โรงงานผลิตได้ตามมาตรฐานการผลิตทีด่ ี (GMP) มีการนํานวัตกรรมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมจากเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปลูก การผลิต หรือการแปรรูป
• ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
Action

Result

กลุมผลไม
พ�้นที่เพาะปลูก

41,552 ไร
ลงพ�้นที่

สรางมาตรฐาน (สอน)

แหลงรับซื้อ

39 โรงงาน

ประกันราคา / ปร�มาณรับซื้อ

กลุมผัก
พ�้นที่เพาะปลูก
ไร

226

แหลงรับซื้อ

• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการระบบของโรงงาน
อยางยั่งยืน ตามหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร
• ใหความรูในการตรวจว�เคราะห
ปร�มาณสารตกคางในวัตถุดิบ

12 โรงงาน

เทคนิคการจัดการวัตถุดิบ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ตรวจสารพ�ษตกคาง
เทคนิคการตัดแตง
โรงคัดบรรจ�สินคากลุมผลไม

4 วัน
ว�ธีการสุมตรวจสารพ�ษตกคาง

เทคนิคการบรรจ�

เทคโนโลยี Air Bubble
และ Hyde Cooling

เคร�่องลางผักอัตโนมัติ

5 วัน

เทคโนโลยี Heat
Treatment และ Ozone

เพ��มอายุสินคา
สรางคุณภาพ
คงมาตรฐาน
นําสูความปลอดภัย

ในปี 2563 สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายจากผลิตภัณฑ์ของคู่ค้ากลุ่มผักสด ผลไม้สดตามฤดูกาล ผักสลัด
ผลไม้ตัดแต่ง และผักพร้อมปรุงที่วางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศจ�ำนวน 98 รายการ
ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
โครงการ 7-11
เคียงขางเกษตรกรไทย
สรางรายได
ใหกับครอบครัวของเกษตรกร
ลานบาท

374

สรางรายได
ใหกับครอบครัวเกษตรกร
ครอบครัว

1,863

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

โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน
บริษทั ด�ำเนินโครงการฟาร์มปลาชีวภาพสูค่ วามยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสูค่ วามยัง่ ยืนมุง่ พัฒนา
กระบวนการผลิต โดยส่งเสริมให้คู่ค้าเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิลในระบบปิดแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุม
คุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทกุ ขัน้ ตอน นอกจากนี้ ยังเป็นการควบคุม
ปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอจากวิกฤตทางน�้ำ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดการปล่อยน�้ำเสีย
ในน�้ำสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับ
องค์กรได้อย่างยั่งยืน
HEART

สามารถประยุกต
ตอยอดใชเพาะเลี้ยง
ปลาไดหลายชนิด
การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบดั้งเดิม

HOME

นอกจากนี้ ยังมีโครงการลําไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน เป็นโครงการยกระดับพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี บริษัท สยามแม็คโคร
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรฐานการผลิตลําไยพันธุ์อีดอ ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ตลอดจนตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังร่วมกันสร้าง โรงคัดบรรจุคุณภาพล�ำไย
การยืดอายุการจัดเก็บสินค้าก่อนน�ำส่งโรงบ่มล�ำไยและตลาดภายนอก พร้อมกันนี้ รายได้จากผลผลิตลําไย
กิโลกรัมละ 1 บาท จะน�ำไปสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน

HEALTH

การเลี้ยงปลานิลระบบปด เลี้ยงในบอพลาสติก
ที่มีระบบเติมอากาศ

ผลิตไดทงั้ scale เล็กในครัวเร�อน
เกษตรผสมผสานหร�อ
scale ใหญ

ภาคผนวก
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โครงการลําไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน

การลงพ�้นที่สวนลําไย
ของเกษตรกรในโครงการ

ผลิตผลลําไยจากโครงการ

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
โครงการลําไยปนสุข คืนสุขสูชุมชน
สรางงานสรางรายได
ใหกับเกษตกรผูปลูกลําไย
มากกวา
ครัวเร�อน
คิดเปนรายไดเฉลี่ยตอครัวเร�อน
บาทตอป

100
367,200

สมทบทุนในการจัดหาอุปกรณทางการแพทย
ใหกับกลุมผูสูงอายุและผูยากไรในพ�้นที่ชุมชน
ในจังหวัดลําพ�น และเชียงใหม
รวมทั้งสิ�นเปนจํานวนเง�น
บาท

355,305

สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทมุ่งด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมการสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
ส่งเสริมความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย ตลอดจนจัดให้มีการประชุมคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ระหว่างคู่ค้ากับบริษัท ตลอดจนวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

กรณีศึกษา คู่ค้าและซีพี ออลล์ เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
จากเด็กช่างสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างเงินล้าน
บริษัทจัดตั้งโครงการทดลองขายผักสดในเซเว่นอีเลฟเว่นขึ้นมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็ก
คุณมานิตย์ ทิพย์ปน่ิ ทอง หรือคุณวิทย์ อายุ 36 ปี เจ้าของบริษทั สุวรรณ เอิรธ์ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมโครงการทดลองขายผักสดของ
เซเว่นอีเลฟเว่น เมือ่ ปี 2557 และได้โอกาสน�ำผักสดจากสวนของตนเอง อาทิ ผักกาดขาว ผักบุง้ จีน กะหล�ำ่ ปลี แตงกวา ต้นหอม
ไปส่งขายในเซเว่นอีเลฟเว่นและได้ผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ปัจจุบันผักสดจากสวนของคุณวิทย์มีจ�ำหน่ายที่ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 300 สาขา โดยเฉพาะจากแนวโน้มที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้สนิ ค้าประเภทผักสดเป็นสินค้าทีข่ ายดีอย่างมาก
ส่งผลให้ยอดขายผักสดจากสวนของคุณวิทย์ยอดขายส่งผักจากเดิม 6,000-8,000 แพ็ค ขยับเพิม่ เป็น 20,000 แพ็คต่อวัน
นอกจากนี้ เซเว่นอีเลฟเว่นยังเสนอแนวคิดการท�ำชุดผักพร้อมปรุง อาทิ ชุดต้มย�ำ ชุดสุกี้ ชุดผัดกะเพรา ชุดน�ำ้ พริก เป็นแนวคิด
ส�ำหรับผู้บริโภคและเพื่อกระตุ้นยอดขายผักให้กับเกษตรกรอีกด้วย

“
”

ตลอดระยะเวลาที่เป็นคู่ค้ากันมา ได้รับการช่วยเหลือจากเซเว่นอีเลฟเว่นทุกอย่าง
ไม่คิดว่าองค์กรใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับเกษตรกรที่เรียนจบไม่สูง และช่วยสร้างงานที่มั่นคง
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“
”

บทนํ า

จากพนักงานบริษัทสู่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างรายได้มั่นคง
บริษัทเห็นถึงความส�ำคัญของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็น บริษทั ทีม่ งี านและรายได้มนั่ คงตลอดทัง้ ปี ปัจจุบันคุณรุ่งโรจน์
อีกหนึง่ ธุรกิจทีส่ ามารถกระจายรายได้สแู่ รงงานชุมชน จึงเปิด ร่วมงานกับ ซีพี ออลล์ มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ก่อสร้างร้าน
โอกาสให้ผรู้ บั เหมาหน้าใหม่ทสี่ ามารถท�ำงานก่อสร้างขนาดเล็ก เซเว่นอีเลฟเว่นไปแล้วกว่า 100 สาขา และกระจายรายได้ให้
ได้เข้ามาน�ำเสนอผลงานและทดสอบความโปร่งใส เมื่อผ่าน คนงานกว่า 70 ราย ถึงแม้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตดังเช่น
เกณฑ์ ก ารทดสอบแล้ ว จะได้ เ ข้ า ร่ ว มทดลองสร้ า งร้ า น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ก็ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน ลูกน้องของบริษัทมีงานท�ำ
เป็นสิง่ ส�ำคัญ คุณรุง่ โรจน์ ผลจันทร์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั และได้ค่าแรงเกินอัตราจ้างขั้นต�่ำ เพราะ ซีพี ออลล์ เป็น
เก่ง เอ็นจิเนีย จ�ำกัด เป็นหนึง่ ในผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นเกณฑ์ทกุ ขัน้ ตอน องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และได้โอกาสเข้าร่วมงานกับทางเซเว่นอีเลฟเว่น ท�ำให้กลายเป็น

มีทุกวันนี้ ได้ เพราะได้รับโอกาสจากบริษัทใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ค�ำนึงถึงคู่ค้าเป็นหลัก และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล
อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก
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ทีมงานของ ซีพี ออลล์ เข้าร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเข้ามาให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงช่วยคิดสูตรขนมใหม่ ๆ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดูทันสมัยสวยงาม สะดวกในการรับประทาน
การวางแผนการตลาด พร้อมทั้งแนะน�ำช่องทางออนไลน์ ในการน�ำเสนอสินค้า
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังมีระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง
สามารถกระจายสินค้าให้คู่ค้าได้ทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว
ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ ได้ทุกวัน

HEALTH

จากวุ้นตู้หน้าบ้านยกระดับสู่ร้านเซเว่น สร้างอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน
บริษัทส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยใน บริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง คุณมนสวรรณ ศรัณย์เวชกุล
การยกระดับขนมไทย โดยการร่วมพัฒนาสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือคุณเก๋ กรรมการบริษทั คุณเก๋ขนมหวาน จ�ำกัด เป็นหนึง่
ให้นา่ สนใจ ทานสะดวก ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กบั ชุมชน ในผู้ที่ได้รับโอกาสจาก ซีพี ออลล์ ในการน�ำสินค้าเข้ามา
รวมถึงเกษตรกร ด้วยการรับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ จ�ำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปัจจุบันมีสินค้าวางจ�ำหน่าย
เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมหวาน ท�ำให้เกษตรกรท้องถิ่น ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ จ�ำนวน 8 รายการ ได้แก่
มีรายได้ที่มั่นคง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ ในท้องถิ่น สาคูแคนตาลูป สาคูเปียกข้าวโพด ฟักทองแกงบวด ครองแครง
สามารถเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อัญชัญมะพร้าวอ่อน รวมมิตรกะทิสด บัวลอย 5 สี เผือก
และช่องทางของบริษทั ทเวนตีโ้ ฟร์ ช้อปปิง้ จ�ำกัด ตลอดจน มะพร้าวอ่อน และวุน้ ดอกไม้กะทิใบเตย และมีกำ� ลังผลิตกว่า
ร่วมพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการให้เจริญก้าวหน้าเป็น 60,000 ถ้วยต่อวัน สร้างยอดขายเติบโตได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี
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การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงจริยธรรมและ
แนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า โดยก�ำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากนี้
ยังส่งเสริมช่องทางการจ�ำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการค�ำนึงถึงระยะทางจากพื้นที่เพาะปลูก
ถึงสถานที่จ�ำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมุง่ ให้ความส�ำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
เพือ่ เป็นการส่งเสริมการใช้วตั ถุดบิ อย่างยัง่ ยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
สยามแม็คโคร ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยเริม่ พัฒนา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ในปี 2562 ซึง่ เป็นระบบทีช่ ว่ ยให้ผบู้ ริโภคสามารถ
ตรวจสอบถึงแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ผา่ นทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้
โดยเริม่ จากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุม่ อาหารสดก่อน ซึง่ ในปีนี้ มีการขยายฐานข้อมูลสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace จนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จํานวนสินคา
ที่สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับไดทั้งหมด
รายการ

11,900

100

คิดเปนรอยละ
ของผลิตภัณฑทั้งหมด
ภายใตสัญลักษณทางการคา
ของสยามแม็คโคร

