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สารจากใจประธานกรรมการ

นายสุุภกิิต เจีียรวนนท์์
ประธานกรรมการ

บัริษััท ซีีพีี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้้วยปณิิธานองค์ก์รในการรว่มสรา้งสรรค์แ์ละแบ่ง่ปันโอกาสต่่อกันของ

ซีีพีี ออลล์ ซี่� งสอด้ค์ล้องกับ่หลักปรัชญาสามประโยชน์ของ 

เค์รือเจริญโภค์ภัณิฑ์์ ทีี่�จะด้ำาเนินธุรกิจเพืี�อต่อบ่แที่นคุ์ณิแผ่่นด้ิน  

โด้ยการสรา้งสรรค์ป์ระโยชนอ์ย่างยั�งยืนต่่อประเที่ศชาต่ ิต่่อประชาชน

และต่่อองค์ก์ร เราได้้มีส่วนรว่มในการสรา้งประโยชน ์พีร้อมที่ั�งส่งมอบ่

โอกาสส่ค่์นในสงัค์มมาต่ลอด้ ไมว่่าจะเป็นกลุ่มวสิาหกจิขนาด้กลางและ

ขนาด้ย่อม (SMEs) กลุ่มเกษต่รกร และกลุ่มเปราะบ่าง ผ่่านแนวค์ิด้  

“ให้อนาค์ต่  ให้ชอ่งที่างจำาหน่าย ให้ค์ณุิภาพีชีวติ่” ที่ี�เราเป็นผ้่่ส่งเสรมิ

ให้เกิด้การพีัฒนายกระด้ับ่มาต่รฐานการผ่ลิต่ ค์ุณิภาพีสินค์้า 

และค์ุณิภาพีชีวิต่ต่ลอด้ห่วงโซี่อุปที่านอย่างสร้างสรรค์์ เพืี�อสร้าง 

ค์วามแข็งแกร่งของเศรษฐศาสต่ร์จุลภาค์และเชื�อมโยงไปส่่ระดั้บ่

มหภาค์ รองรับ่การเปลี�ยนแปลงของโลกอย่างยั�งยืน ค์วบ่ค์่่ไปกับ่ 

การมอบ่อนาค์ต่ที่างการศ่กษาแก่เยาวชนและผ้่่ด้้อยโอกาสผ่่าน

โค์รงการสานอนาค์ต่การศ่กษา CONEXT ED และทีุ่นการศ่กษา 

ปัญญาภวิฒัน ์เพืี�อเป็นการเปิด้โอกาสการเขา้ถึง่การศก่ษาอนัเป็นสิที่ธิ

ขั�นพืี�นฐานของเยาวชนในการสร้างค์วามมั�นค์งของชีวิต่และที่ำาให้

สามารถึพ่ี�งพีาต่นเองได้้ พีร้อมที่ั�งผ่นวกองค์์ค์วามร้่ด้้านการจัด้การ 

สิ�งแวด้ล้อมอย่างยั�งยืนเข้าเป็นส่วนหน่�งของกิจกรรมการเรียนร่้ด้้วย

กว่า 2 ปี ในช่วงสถึานการณิ์การแพีร่ระบ่าด้ของโรค์ต่ิด้เชื�อไวรัส 

โค์วิด้ 19 จนถ่ึงปัจจุบ่ัน ซีีพีี ออลล์ อันประกอบ่ด้้วยผ้่่บ่ริหาร  

เพืี�อนพีนักงาน ค์่ค้่์า ล่กค้์าและผ้่่มีส่วนร่วมในสังค์มต่ลอด้ห่วงโซ่ีอปุที่าน  
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สอดคล้้องกัับบริิบทความยั่ั�งยั่ืนของ
โล้กัท่�ท้าทายั่มากัยั่่�งข้�น ทั�งกัาริเสริิม
ความแข็งแกัริ่งของห่่วงโซ่่อุปทาน 
ล้ดความเส่�ยั่งจากักัาริเปล้่�ยั่นแปล้ง
สภาพภูม่อากัาศ กัาริบังคับใช้้
นโยั่บายั่ริะดับช้าติ่ท่�อาจส่งผล้ติ่อ
กัาริดำาเน่นธุุริกั่จ แล้ะกัาริกั้าวเข้าสู่
กัาริใช้้เทคโนโล้ยั่่ด่จิทัล้ยัุ่คให่ม่  
โดยั่กัำาห่นดเป็นนโยั่บายั่ แล้ะปริะกัาศ 
15 เป้าห่มายั่ความยั่ั�งยั่ืน ริะยั่ะยั่าว 
ปี 2564-2573 พริ้อมทั�งส่งเสริิม
กัาริม่ส่วนริ่วมของทุกัฝ่่ายั่ในกัาริ
ขับเคล้ื�อนเป้าปริะสงค์ทางด้าน
ความยั่ั�งยั่ืน เพ่�อแสดงถึึงความ 
มุ่งมั�นในกัาริบริิห่าริงานภายั่ใติ ้
ห่ล้ักักัาริบริริษััทภ่บาล้แล้ะ 
จริริยั่าบริริณธุุริกั่จอยั่่างเคริ่งคริัด  
ควบคูก่ัับกัาริส่งมอบคุณค่าให้่กับั
สังคมแล้ะริ่วมกัันริักัษัาส่�งแวดล้้อม 

ได้้ร่วมแรงร่วมใจกันเพืี�อช่วยเหลือผ้่่ที่ี�ได้้รับ่ผ่ลกระที่บ่และฟ้ื้นฟู่

เศรษฐกิจชุมชนอย่างไม่ย่อที่้อ ที่ำาให้ภาพีการฟ้ื้นฟู่จากผ่ลกระที่บ่ 

ด้ังกล่าวชัด้เจนข่�นเรื�อย ๆ ต่อกยำ�าเจต่นารมณ์ิการเป็นส่วนหน่�ง 

ของสังค์มไที่ยอย่างยั�งยืน

ซีพีีี ออลล์ ได้้ยกระดั้บ่แผ่นยทุี่ธศาสต่ร์ที่างด้้านค์วามยั�งยนืขององค์์กร  

ให้มคี์วามสอด้ค์ล้องกบั่บ่ริบ่ที่ค์วามยั�งยนืของโลกที่ี�ท้ี่าที่ายมากยิ�งข่�น  

ที่ั�งการเสริมค์วามแข็งแกรง่ของหว่งโซ่ีอปุที่าน ลด้ค์วามเสี�ยงจากการ

เปลี�ยนแปลงสภาพีภ่มิอากาศ การบั่งค์ับ่ใช้นโยบ่ายระด้ับ่ชาต่ิที่ี�อาจ

ส่งผ่ลต่่อการด้ำาเนินธุรกิจ และการก้าวเข้าส่่การใช้เที่ค์โนโลยีด้ิจิที่ัล

ยุค์ใหม่ โด้ยกำาหนด้เป็นนโยบ่ายและประกาศ 15 เป้าหมาย 

ค์วามยั�งยนืระยะยาว ปี 2564-2573 พีรอ้มที่ั�งสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม

ของทีุ่กฝ่่ายในการขับ่เค์ลื�อนเป้าประสงค์์ที่างด้้านค์วามยั�งยืน  

เพืี�อแสด้งถึง่ค์วามมุ่งมั�นในการบ่ริหารงานภายใต้่หลกัการบ่รรษัที่ภบิ่าล

และจรรยาบ่รรณิธรุกจิอย่างเค์ร่งค์รดั้ ค์วบ่ค์่ก่บั่การส่งมอบ่ค์ณุิค่์าให้กบั่

สังค์มและร่วมกันรักษาสิ�งแวด้ล้อม 

สุด้ที่้ายนี� ด้้วยค์วามร่วมมือร่วมใจของเพีื�อนร่วมงานทีุ่กค์น และผ่่้มี 

ส่วนร่วมในสังค์มต่ลอด้ห่วงโซ่ีอุปที่าน จะส่งผ่ลให้เราสามารถึขับ่เค์ลื�อน 

และบ่รรลุเป้าหมายด้้านค์วามยั�งยืนได้้อย่างมีประสิที่ธิภาพี สร้างประโยชน์ 

ให้กับ่ประเที่ศชาต่ิ ประชาชน และองค์์กรอย่างยั�งยืน 
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สารจากใจประธานกรรมการบัริหาร

นายกิ่อศัักิดิ์ิ� ไชยรัศัมีีศัักิดิ์ิ�
ประธานกรรมการบัริหาร

บัริษััท ซีีพีี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

ในปี 2564 ถึอืเป็นช่วงเวลาแห่งค์วามท้ี่าที่ายที่ี�บ่รษิทัี่และผ้่่มส่ีวนได้้เสยี 

ได้้รว่มกนัรบั่มอือยา่งรวด้เร็วและมปีระสทิี่ธภิาพี ภายใต้่มาต่รการเพืี�อ

ป้องกนัการแพีร่ระบ่าด้ของโรค์ต่ดิ้เชื�อไวรสัโค์วิด้ 19 ส่งผ่ลให้กจิกรรม

ที่างสังค์มถึ่กจำากัด้ บ่ริษัที่ได้้ด้ำาเนินการผ่ลักดั้นให้เกิด้บ่ริการใหม่ 

7Delivery ส่งมอบ่สินค์้าปลอด้ภัยถึ่งบ่้านผ้่่บ่ริโภค์ ภายใต่้มาต่รการ

ที่างด้้านค์วามปลอด้ภัยส่งสุด้ ค์วบ่ค์่ไ่ปกบั่การจดั้หาสินค์า้เพืี�อปอ้งกนั

การแพีร่ระบ่าด้และการเฝ้่าระวังโรค์ต่ิด้เชื�อไวรัสโค์วิด้ 19 เช่น 

หน้ากากอนามยั และชุด้ต่รวจหาแอนต่เิจนที่ี�ได้้รับ่การรับ่รองคุ์ณิภาพี  

ในราค์าที่ี�เหมาะสม ซี่�งถึือเป็นหน่�งในค์วามสำาเร็จที่ี�บ่ริษัที่ ได้้ผ่ลักด้ัน

และบ่รรเที่าผ่ลกระที่บ่ที่ี�เกิด้ข่�นต่่อสังค์ม

นอกจากนี� ภายใต้่การด้ำาเนินการที่างด้้านค์วามยั�งยืนอย่างเข้มข้น  

ซีพีีี ออลล์ ยงัค์งได้้รบั่การยอมรบั่จากหน่วยงานระด้บั่สากล ก้าวส่ก่ารเป็น

ผ้่่นำาที่างด้้านค์วามยั�งยืน โด้ยได้้รับ่การประเมินเข้าเป็นสมาชิกของ

ด้ชันีค์วามยั�งยืนด้าวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) 

ลำาดั้บ่ที่ี� 1 ในกลุ่มอตุ่สาหกรรมค์า้ปลีกอาหารและสนิค์า้อปุโภค์บ่ริโภค์  

(Food & Staples Retailing) และค์งสถึานะการเป็นสมาชกิอย่างต่่อเนื�อง

เป็นปีที่ี� 5 ต่อกยำ�าค์วามตั่�งใจในการส่งเสริมค์วามยั�งยืนให้เกิด้ข่�น 

ต่ลอด้ห่วงโซี่อุปที่าน รวมถึ่งผ่ลักด้ันยุที่ธศาสต่ร์ด้้านค์วามยั�งยืนไปส่่

การปฏิิบ่ัต่ิอย่างจริงจัง จนสามารถึบ่รรลุเป้าหมายได้้อย่างน่าพีอใจ

 

จากค์วามสำาเร็จด้้านค์วามยั�งยนืที่ี�บ่รษิทัี่ได้้รบั่การค์ดั้เลอืกให้เป็นสมาชกิ

ของด้ัชนีค์วามยั�งยืนด้าวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : 

DJSI) นั�น ที่ำาให้เรามีค์วามเชื�อมั�นว่าธุรกิจที่ี�เต่ิบ่โต่ได้้อย่างยั�งยืนนั�น 

จะให้ค์วามสำาค์ัญและรักษาสมดุ้ลระหว่างสิ�งแวด้ล้อม สังค์ม และ 
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ธรรมาภิบ่าลไปพีร้อม ๆ กัน โด้ยค์ำาน่งถึ่งผ้่่มีส่วนได้้เสียอย่างที่ั�วถึ่ง 

ซี่�งการที่ี�องค์์กรได้้เป็นส่วนหน่�งในค์วามสำาเร็จด้้านค์วามยั�งยืนนั�น  

จ่งเป็นอีกปัจจัยที่ี�สร้างค์วามมั�นใจให้กับ่นักลงทีุ่นพิีจารณิาลงทุี่น 

ต่ามปัจจยัด้้านสิ�งแวด้ลอ้ม สงัค์ม การกำากบั่ด่้แลกจิการ (ESG) ค์วบ่ค์่่

ไปกบั่การวเิค์ราะห์ข้อม่ลที่างการเงนิของบ่รษิทัี่ เพืี�อสร้างผ่ลต่อบ่แที่น

อย่างต่่อเนื�องในระยะยาว 

นอกจากนี� เรามุ่งด้ำาเนินงานด้้านการส่งเสรมิสิ�งแวด้ล้อม เช่น การจดั้การ

บ่รรจุภัณิฑ์์ การจัด้การขยะพีลาสต่ิกที่ี�ด้ำาเนินมาอย่างต่่อเนื�อง  

การจัด้การขยะอาหาร การลด้ผ่ลกระที่บ่และเต่รียมรับ่มือ 

การเปลี�ยนแปลงของสภาพีภ่มิอากาศ เป็นต่้น อีกที่ั�ง เรายังมุ่ง 

ด้ำาเนินงานด้้านสิที่ธิมนุษยชนต่ามหลักสากล เพืี�อลด้ค์วามเหลื�อมลำ�า

และสร้างค์วามเที่่าเที่ียมภายในองค์์กร พีร้อมกันนี� เราต่ระหนักถ่ึง

ค์วามสำาค์ญัของการกำากบั่ด่้แลกจิการที่ี�ดี้โด้ยย่ด้หลักการด้ำาเนินธรุกจิ

ภายใต่้ค์วาม “ซีื�อสัต่ย์ โปร่งใส ยุต่ิธรรม ค์ำาน่งถึ่งชุมชน สังค์ม  

สิ�งแวด้ล้อม” เพืี�อสร้างค์วามเชื�อมั�นให้กับ่ผ้่่มีส่วนได้้เสียทีุ่กกลุ่ม  

บ่นพืี�นฐานค่์านยิม 3 ประโยชน์ ต่อบ่โจที่ย์ “ประเที่ศชาติ่ ประชาชน 

และองค์์กร” อีกที่ั�งมุ่งมั�นด้ำาเนินธุรกิจโด้ยค์ำาน่งถ่ึงผ้่่มีส่วนได้้เสีย 

ในทีุ่กมิต่ิ เพืี�อก้าวไปส่่องค์์กรแห่งค์วามยั�งยืน ภายใต่้ปณิิธาน  

“ร่วมสร้างสรรค์์และแบ่่งปันโอกาสต่่อกัน” มาอย่างต่่อเนื�องกว่า 34 ปี 

และด้้วยการผ่สมผ่สานแนวคิ์ด้ที่างด้้านค์วามยั�งยืนเข้าเป็นส่วนหน่�ง

ของการด้ำาเนินงาน พีวกเราเชื�อมั�นในการก้าวต่่อไป เพืี�อเข้าส่่การ

ประกอบ่ธุรกิจในโลกยุค์ใหม่อย่างยั�งยืน 

เริาติริะห่นักัถึึงความสำาคัญของกัาริ
กัำากัับดูแล้กั่จกัาริท่�ด่โดยั่ยั่ึดห่ล้ักั
กัาริดำาเน่นธุุริกั่จภายั่ใติ้ความ  
“ซ่ื�อสัติยั่์ โปริ่งใส ยัุ่ติ่ธุริริม คำานึงถึึง
ชุ้มช้น สังคม ส่�งแวดล้้อม”  
เพ่�อสริ้างความเช้ื�อมั�นให่้กัับ 
ผู้ม่ส่วนได้เส่ยั่ทุกักัลุ้่ม บนพ่�นฐาน 
ค่าน่ยั่ม 3 ปริะโยั่ช้น์ ติอบโจทยั่์ 
“ปริะเทศช้าต่ิ ปริะช้าช้น แล้ะองค์กัริ” 
อก่ัทั�ง มุง่มั�นดำาเนน่ธุรุิก่ัจโดยั่คำานงึถึงึ  
ผู้ม่ส่วนได้เส่ยั่ในทุกัม่ติ่  เพ่�อกั้าวไป
สู่องค์กัริแห่่งความยั่ั�งยั่ืน ภายั่ใติ้
ปณ่ธุาน “ร่ิวมสร้ิางสริริค์แล้ะแบ่งปัน 
โอกัาสติ่อกััน” มาอยั่่างติ่อเนื�อง
กัว่า 34 ปี แล้ะด้วยั่กัาริผสมผสาน
แนวค่ดทางด้านความยั่ั�งยั่ืนเข้าเป็น   
ส่วนห่นึ�งของกัาริดำาเน่นงาน พวกัเริา
เช้ื�อมั�นในกัาริกั้าวติ่อไป เพ่�อเข้าสู่
กัาริปริะกัอบธุุริกั่จในโล้กัยัุ่คให่ม่
อยั่่างยั่ั�งยั่ืน



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)

เป็็น “เพื่่�อนบ้้าน”
ที่่�ชุุมชุนป็รารถนา

ไม่ว่าร้านคู่ชุมชนอย่าง 7-Eleven จะตั้งอยู่ที่ใด
ก็ปันอิ่ม อาทรนำ้าใจให้กับชุมชน ซึ่่่งเป็นทั้งเพ่่อนบ้าน ลูกค้าและคู่ค้าคนสำาคัญ

เป็นมือที่ยื่นไปประคับประคอง เป็นโอกาสที่งอกงามแม้ในยามวิกฤต 
เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

#คนไทยไม่ทิ�งกัน



https://www.cpall.co.th/category/news/csr

“คนไทยไม่ท้ิงกัน” เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ  
PPTV ส่งมอบอาหารพร้อมทาน  
20,000 กล่อง ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วย
วัดสะพาน

09/08/2564

เสียงจากชุมชนถึง “ครัวปันอิ่ม-เซเว่น 
อีเลฟเว่น” ช่วยอิ่มท้องในยามวิกฤต

09/09/2564

“อีจัน x 7-Eleven x โฟร์โมสต์”  
เดินหน้าส่งนมช่วยแม่กักตัว

20/08/2564

เซเว่น อีเลฟเว่น อยู่เคียงข้างคนไทย
สู้ภัยโควิด-19 เดินหน้าส่งมอบของใช้
จำาเป็นในระลอก 3 ต่อเนื่อง

08/07/2564

“เซเว่น อีเลฟเว่น” กับนโยบาย 
ช่วยสังคมฝ่าวิกฤตทุกมิติ  
ผ่านโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

21/06/2564



https://www.cpall.co.th/category/news/csr

“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จัดกิจกรรม  
“หนังสือในยุคนิวนอร์มอล” พร้อมมอบ 
รางวัล และแสดงความยินดีผู้ได้รับ
รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2564  
ผ่านช่องทางออนไลน์

02/09/2564

เปิดแล้ว! เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกใน  
“กัมพูชา” ร่วมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
หนุนชุมชนและสังคม

30/08/2564

ซีพี ออลล์ ประกาศภารกิจช่วยเหลือ
และสนับสนุนผู้ประกอบการรายกลาง
และรายเล็ก เดินหน้าโครงการ  
เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME  
ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก 

15/07/2564

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ “เซเว่น  
อีเลฟเว่น กองหนุน SME” สู้ภัยโควิด-19  
ตั้งเป้ายกระดับ SME กว่า 1,000 ราย

18/05/2564

“แอปพลิเคชันเพื่อเด็กออทิสติก”  
ไอเดียเจ๋งๆ จากเยาวชนไทย แชมป์ 
Creative AI Camp By CP ALL ปี 3

14/06/2564



เป็็น “เพื่่�อนแท้้”
ที่่�จัับมือไป็ด้้วยกััน

ลมหายใจเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทยไม่สิ้นสุด
เมื่อมีเพ่่อนแท้ ให้ช่องทางขายที่เข้มแข็ง ให้ความรู้ และให้การสนับสนุน

ช่วยขยายโอกาส สร้างความหวังใหม่ให้ชีวิตก้าวไปได้ต่อ 
โอกาสดี ๆ เกิดข้้นได้ทุกวัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

#คนไทยไม่ทิ�งกัน



เป็็น “เพื่่�อนกััน”
อย่�ร�วมกัันอย�างยั�งยืน

สิ่งแวดล้อมได้รับการเยียวยาและอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม
เพราะความจริงจังดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ใส่ใจสรรพชีวิตในระบบนิเวศ

อีกทั้งการสานพลังความร่วมมือบนเส้นทาง 7 Go Green 
ปูทางสร้างสรรค์โอกาสในการสร้างโลกที่น่าอยู่

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#คนไทยไม่ทิ�งกัน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



https://www.cpall.co.th/category/news/csr

เซเว่น อีเลฟเว่น รุกนโยบาย 7 Go Green  
Mission 2021 เพื่อสิ่งแวดล้อม  
24 ชั่วโมง เปลี่ยนเสื้อพนักงาน 
ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล  
รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

05/06/2564

เซเว่น อีเลฟเว่น ต้อนรับวันสิ่งเเวดล้อม 
โลก! ทำาเสื้อพนักงานผลิตจาก 
ขวดพลาสติกรีไซเคิล

05/06/2564

เซเว่น อีเลฟเว่น ให้บริการ “แก้วรักษ์โลก”  
หรือแก้วกระดาษที่สามารถย่อยสลาย 
ได้ตามตามธรรมชาติ แทนแก้ว
พลาสติก

05/06/2564

“เซเว่น อีเลฟเว่น” คว้ารางวัลโครงการ
ประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำ 
และยั่งยืน (LCSi) ในระดับโดดเด่น  
ประจำปี 2564

13/09/2564

ต้อนรับวันส่ิงแวดล้อมโลก! ด้วย Green  
packgaging ที่เซเว่น อีเลฟเว่น

05/06/2564



ร�านในเขตกรุงเทพฯ 
และปร�มณฑล 
5,708 สาขา

ร�านในต�างจังหวัด 
7,426 สาขา

รายได�รวม
587,597 ล�านบาท

ร�าน 7-Eleven
13,134 สาขา ทั่วประเทศ

กําไรสุทธิ
12,985 ล�านบาท

พนักงานทั้งหมด 
103,257 ราย

ศูนย�จําหน�ายแม็คโคร
149 สาขา

สัดส�วนรายได�
ธุรกิจร�านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่น ๆ 

ร�อยละ 58
ธุรกิจค�าส�งแบบชําระเง�นสดและบร�การตนเอง 

ร�อยละ 42

ถักทอห่วงโซ่คุณค่าปรารถนาทุกกลุ่มมีความสุข

บ่ริษัที่ ซีีพีี ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) และบ่ริษัที่ย่อย (“บ่ริษัที่”) เป็นผ่่้ด้ำาเนินธุรกิจค์้าปลีกประเภที่ร้านค์้าสะด้วกซีื�อที่ี�มุ่งมั�นส่งมอบ่สินค์้าและ
บ่ริการที่ี�สะด้วกสบ่ายให้แก่ล่กค้์าในทุี่กพืี�นที่ี�ของชมุชน ภายใต้่เค์รื�องหมายการค้์า “เซีเว่นอีเลฟูเว่น” ให้บ่ริการในประเที่ศไที่ยมาต่ลอด้ 34 ปี  
ผ่่านช่องที่างการใหบ้่รกิารที่ี�หลากหลายที่ั�งชอ่งที่างออนไลน ์ออฟูไลน ์และบ่รกิารจดั้สง่สนิค์า้ถึง่บ่า้น เพืี�อสง่มอบ่ประสบ่การณิก์ารเขา้ถึง่สินค์า้
และบ่รกิารที่ี�ด้ใีห้กบั่ล่กค้์า อกีที่ั�งบ่รษิทัี่ยังเป็นสะพีานเชื�อมต่่อห่วงโซ่ีอปุที่านต่ลอด้ที่ั�งสายผ่่านการด้ำาเนินธรุกจิตั่�งแต่่ต้่นนำ�าจนถ่ึงปลายนำ�า อาทิี่  
สร้างอาชีพีให้กับ่เกษต่รกร สร้างโอกาสที่างการขายให้แก่ผ่่้ประกอบ่การรายย่อย ส่งเสริมผ่่้ด้้อยโอกาส ผ่่้พีิการ และกลุ่มเปราะบ่าง ต่ลอด้จน
การให้โอกาสที่างการศ่กษา

12 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



ร�านในเขตกรุงเทพฯ 
และปร�มณฑล 
5,708 สาขา

ร�านในต�างจังหวัด 
7,426 สาขา

รายได�รวม
587,597 ล�านบาท

ร�าน 7-Eleven
13,134 สาขา ทั่วประเทศ

กําไรสุทธิ
12,985 ล�านบาท

พนักงานทั้งหมด 
103,257 ราย

ศูนย�จําหน�ายแม็คโคร
149 สาขา

สัดส�วนรายได�
ธุรกิจร�านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่น ๆ 

ร�อยละ 58
ธุรกิจค�าส�งแบบชําระเง�นสดและบร�การตนเอง 

ร�อยละ 42

ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

คู่ค้า ผู้ส่งมอบั
สินค้าหรือ 
บัริการ และ  

เจ้าหนี�ทางการค้า

ภาครัฐ ลูกค้า สังคม ชุมชน
ผู้นำาทาง 
ความคิด

พีนักงาน
พัีนธมิตร

ธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นและ 

นักลงทุน
ผู้ให้สิทธ์ิ

ทางการค้า

1

2

3

4

5

ห่วงโซ่คุณค่าของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

การจัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค�า และบร�การ
1. จัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค�า และบร�การ 
 รวมถึง Supply Use ที่เกี่ยวข�องกับการขาย 
 จากคู�ค�าที่หลากหลาย คํานึงถึงคุณภาพและ
 การดําเนินการด�านความยั่งยืนของคู�ค�า
2. การประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินค�า (QA) และบร�การ
3. การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ 
 สินค�าและบร�การด�าน ESG
4. การส�งเสร�มและพัฒนาศักยภาพของว�สาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
 รวมถึงผู�ประกอบการรายย�อย และเกษตรกร
 ในห�วงโซ�อุปทาน

การผลิต พัฒนาสินค�า
1. การผลิต พัฒนาสินค�าที่มีคุณภาพ และตอบสนอง

ความต�องการของลูกค�า สังคม เช�น 
 สินค�าเพ�่อสุขภาพ สินค�าเพ�่อความต�องการ
 เฉพาะกลุ�มต�าง ๆ ควบคู�ไปกับ 
 การดําเนินการด�านสังคม สิ�งแวดล�อม

การตลาดและการจัดจําหน�ายสินค�าและบร�การ
1. การจัดจําหน�ายที่ร�าน 7-Eleven 
 และพ�้นที่หน�าร�านสําหรับสินค�าจากชุมชน 
 และกลุ�มผู�ด�อยโอกาส
2. การจัดจําหน�ายสินค�าแบบออนไลน�
3. การส�งเสร�มการขายอย�างรับผิดชอบ
4. การประกันคุณภาพของสินค�า และมาตรฐาน
 การทํางานของร�าน 7-Eleven

การรับผ�ดชอบต�อลูกค�าและบร�การหลังการขาย
1. การรับและจัดการข�อร�องเร�ยน ข�อคิดเห็น 
 และข�อเสนอแนะของลูกค�า โดยคํานึงถึงความเป�นไปได�
 และรักษาสมดุลของความคาดหวังจากส�วนต�าง ๆ
2. การบร�หารความสัมพันธ�เพ�่อสร�างประสบการณ�
 ให�กับลูกค�า
3. การบร�หารและรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า
4. การวัด ว�เคราะห� ความต�องการของลูกค�าและตลาด 
 เพ�่อให�เกิดการพัฒนาสินค�า บร�การและธุรกิจใหม�
 อย�างต�อเนื่อง

1

2

การจัดส�งและกระจายสินค�า
1. การรับ การเก็บรักษา เตร�ยมการจัดส�ง 
 และกระจายสินค�า ให�คงคุณภาพ 
 ความสดใหม�
2. การบร�หารงานขนส�งให�มีผลกระทบ
 ต�อประชาชนในพ�้นที่ให�น�อยที่สุด
3. การบร�หารและขยายเคร�อข�าย
 การกระจายสินค�าและการขนส�งแบบ O2O

3

4

5
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ปัจจุบ่ันโค์รงสร้างธุรกิจของบ่ริษัที่แบ่่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้้แก่ ธุรกิจค์้าปลีก ร้านสะด้วกซีื�อ ธุรกิจค์้าส่งแบ่บ่ชำาระเงินสด้และบ่ริการ
ต่นเอง และธุรกิจอื�น ๆ โด้ยแบ่่งเป็น 8 หน่วยธุรกิจย่อย ด้ังนี�

01
บริการร้านสะดวกซื้อ

คัดสรร
มุมเบ่เกอรี� พีิซีซี่าอบ่สด้ ที่ี�ที่ำาสด้ใหม่
ทีุ่กวัน พีร้อมกาแฟูสด้จากบ่าริสต่้า 
มืออาชีพี และเค์รื�องดื้�มหลากหลาย 
จากวัต่ถึุด้ิบ่ค์ุณิภาพี

กาแฟมวลชน
ด้ำาเนินธุรกิจร้านกาแฟูภายใต้่แนวค์ิด้ กาแฟู 
สร้างอาชีพีเพืี�อสังค์มและชุมชน ทีี่�ร่วมส่งเสริม
สนับ่สนุนอาชีพี ผ่่านโค์รงการอบ่รมกาแฟู 
สรา้งอาชพีีเพืี�อสังค์มและชุมชนอย่างต่่อเนื�องตั่�งแต่่
ปี 2553 จนถึ่งปัจจุบ่ัน

ออลล์ คาเฟ่
บ่รกิารเค์รื�องดื้�ม กาแฟูสด้พีร้อมเสิร์ฟู

เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู
เ บ่ เ ก อ รี� ค์ า เ ฟู่ ร ะ ด้ั บ่ พี รี เ มี ย ม  
สร้างสรรค์์เมน่เบ่เกอรี�อบ่สด้และ
อาหารทีี่�มีเอกลักษณิ์เฉพีาะต่ัวโด้ย 
ปาต่ซิิีเย่ (Patisserie) มอือาชพีี รวมถ่ึง 
กาแฟูสด้ระดั้บ่พีรเีมียม 

www.bellinee.co.th

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
ร้านยาเพีื�อชุมชน จำาหน่ายผ่ลิต่ภัณิฑ์์
ยา อาหารเสริม เวชสำาอาง อุปกรณิ์
การเเพีที่ย์ และผ่ลิต่ภัณิฑ์์เพืี�อสขุภาพี 
โด้ยมีเภสัชกรเป็นผ้่่ให้ค์ำาปร่กษาและ
แนะนำา 

www.exta.co.th

เซเว่นอีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่
บ่รกิารสะด้วกซีื�อค์รบ่วงจรที่ั�งออฟูไลน์ ออนไลน์ และบ่ริการจดั้ส่งสินค้์าถ่ึงบ้่าน จำาหน่ายสินค้์าอปุโภค์บ่รโิภค์ที่ี�จำาเป็นในชีวติ่ประจำาวัน  

ด้้วยสินค์้าสด้ใหม่ หลากหลาย อาหารและผ่ัก ผ่ลไม้พีร้อมรับ่ประที่าน เค์รื�องด้ื�มมากมาย  
รายละเอียด้เพีิ�มเต่ิม www.7eleven.co.th

บริษัท ออลล์ เวลเนส จำากัด
บ่ริการด้้านการด่้แลสุขภาพีด้้วย
นวัต่กรรมดิ้จิที่ัล และสร้างค์วาม
สะด้วกในการด่้แลสุขภาพีให้กับ่
ชุมชน รวมถ่ึง ให้ค์ำาป ร่กษา 
โด้ยผ่่้เชี�ยวชาญที่างการแพีที่ย์ 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำากัด
ต่วัแที่นจำาหน่ายสินค้์าและอปุกรณ์ิแบ่บ่ค์รอบ่ค์ลมุ 
ค์รบ่ค์รันสำาหรับ่ธุรกิจค์้าปลีกและร้านสะด้วกซีื�อ
แบ่บ่ค์รบ่วงจร พีร้อมบ่ริการหลังการขาย 

ที่ี�ให้บ่ริการต่ลอด้ 24 ชั�วโมง 
www.cpretailink.co.th 

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำากัด
บ่ริการ สั�ง จ่าย รับ่ สินค์้าและ
บ่รกิาร ผ่่านช่องที่างที่ี�หลากหลาย
ด้้วยร่ปแบ่บ่ O2O สนุกและ
สะด้วก ต่ลอด้ 24 ชั�วโมง 

ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
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ธุรกิจอื่น ๆ

02
บริการด้านค้าส่ง

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ศน่ย์จำาหน่ายสินค้์าอปุโภค์บ่รโิภค์แบ่บ่ชำาระเงินสด้และบ่ริการต่นเอง ภายใต้่ชื�อ “แมค็์โค์ร” 
มุ่งเน้นกลุ่มล่กค้์าทีี่�เป็นผ้่่ประกอบ่การขนาด้กลางและขนาด้เล็ก ได้้แก่ ผ้่่ประกอบ่ธรุกิจค้์าปลีก  
ผ้่่ประกอบ่การร้านอาหาร โรงแรม และธรุกจิจัด้เลี�ยง รวมถ่ึงองค์์กรของรัฐ ผ้่่ประกอบ่
อาชพีีอสิระและผ้่่ประกอบ่ธรุกจิอื�น ๆ นอกจากนี� ยงัประกอบ่ธรุกจินำาเข้า ส่งออก และ
จำาหน่ายสินค้์าอาหารแช่แข็งและแช่เย็น พีร้อมบ่ริการด้้านจัด้เก็บ่และจัด้ส่งภายใต้่ 
การบ่รหิารจดั้การของกลุ่มธรุกจิฟูด่้เซีอร์วสิในภ่มภิาค์เอเชียแปซีฟิิกและต่ะวนัออกกลาง 
ด้้วยระบ่บ่การบ่ริหารจัด้การห่วงโซี่อุปที่านที่ี�มีประสิที่ธิภาพีสด้ระด้ับ่พีรีเมี�ยม 
www.siammakro.co.th

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด
บ่ริการต่ัวแที่นรับ่ชำาระค์่าสินค์้า 
บ่ริการ ต่ัวแที่นธนาค์ารให้บ่ริการ
รับ่ฝ่าก ถึอน โอนเงิน ยืนยันต่ัวต่น
เพืี�อเปิด้บ่ญัชใีหม ่และเป็นนายหนา้
ประกันชีวิต่และประกันวินาศภัย 
ต่ลอด้ 24 ชั�วโมง ที่ี�ร้าน 7-Eleven 
ที่ั�วประเที่ศ 
www.counterservice.co.th 

บริษัท ซีพีแรม จำากัด
ผ้่่ผ่ลิต่และจัด้จำาหนา่ยอาหารพีร้อม
รบั่ประที่านและเบ่เกอรี� จดั้จำาหน่าย
ที่ี�  7-Eleven และร้านค์้าชั�นนำา 
ที่ั�วประเที่ศ รวมถ่ึงส่งออกไปยัง
ประเที่ศต่่าง ๆ ที่ั�วโลก โด้ยมีสินค์้า
และบ่ริการกว่า 900 รายการ 
(SKUs) อาที่ิ แบ่รนด้์เจด้ด้ราก้อน 
แบ่รนด้์เลอแปง แบ่รนด้์เด้ลี�ไที่ย 
แบ่รนด้์เด้ลิกาเซีีย แบ่รนด้์ซีีพีีแรม 
แค์ที่เที่อริ�ง
www.cpram.co.th

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด
บ่ ริ ก า ร บั่ ต่ ร เ งิ น ส ด้ ดิ้ จิ ที่ั ล แ ล ะ
เที่ค์โนโลยีสมาร์ที่ชิพี เพืี�อใช้ในการ

ชำาระเงินในยุค์ด้ิจิที่ัล
www.thaismartcard.co.th 

03
บริการด้านการเงิน

04
บริการผลิตและจำาหน่ายเบเกอรี่ 

อาหารพร้อมรับประทาน  
อาหารแช่แข็ง

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำากัด
บ่ริการปร่กษาและวิเค์ราะห์ที่ด้สอบ่ 
ผ่ลิต่ภัณิฑ์์ด้้านอาหารให้กลุ่มธุรกิจ
และบ่รษิทัี่อื�น ๆ ที่ั�งในและต่่างประเที่ศ  
อีกที่ั� ง ยั ง เป็นศ่นย์กลาง ในการ 
ประสานงานร่วมมอืด้้านวจิยัพีฒันากบั่  
หน่วยงานต่่าง ๆ  ที่ั�งภาค์รฐัและเอกชน

ธุรกิจค้าส่งแบบชำาระเงินสดและบริการตนเอง 
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05
บริการด้านการศึกษา

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำากัด
ด้ำาเนินธุรกิจลงทีุ่นด้้านการศ่กษา โด้ยแบ่่งออกเป็น 3 สถึาบ่ันการศ่กษา ด้ังนี�

บริษัท ปัญญธารา จำากัด 
และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำากัด

บ่ริการด้้านการฝึกอบ่รม การพัีฒนาบุ่ค์ลากร และสัมมนาแบ่บ่
ค์รบ่วงจร โด้ยออกแบ่บ่และพีฒันาการเรียนร้่ทีี่�ต่อบ่สนองกบั่ค์วาม
ต่อ้งการทีี่�หลากหลายของล่กค์า้ ด้้วยบ่คุ์ลากรที่ี�มคี์วามเชี�ยวชาญ

ที่ั�งภาค์ที่ฤษฎีี และภาค์ปฏิิบ่ัต่ิในธุรกิจค์้าปลีก
www.panyatara.co.th 

ธุรกิจอื่น ๆ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
สถึานศ่ กษาประ เภที่อา ชี วศ่ กษา  ร ะด้ั บ่
ประกาศนียบ่ัต่รวิชาชีพี (ปวช.) และระด้ับ่
ประกาศนียบ่ัต่รวิชาชีพีชั�นส่ง (ปวส.) โด้ยมีการ
จัด้การเรียนการสอนร่ปแบ่บ่ที่วิภาค์ี เรียนที่ฤษฎีี
ในสถึานศ่กษา เรียนภาค์ปฏิิ บั่ต่ิ ในสถึาน 
ประกอบ่การ เพืี�อผ่ลิต่บุ่ค์ลากรเข้าส่่ต่ลาด้อาชีพี
อย่างมีประสิที่ธิภาพี

www.panyapiwat.ac.th 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
สถึาบ่ันอุด้มศ่กษา ที่ี�เน้นเสริมสร้างประสบ่การณิ์
การที่ำางานให้แก่ นกัศก่ษาอย่างจริงจังและค์รบ่ถ้ึวน 
โด้ยเน้นร่ปแบ่บ่การเรียนที่ฤษฎีีค์วบ่ค์่่กับ่การ 
ฝึกปฏิิบ่ัต่ิต่รงกับ่สาขาวิชาที่ี�เรียน (Work-based 
Education) เพีื�อสร้างบ่ัณิฑ์ิต่ที่ี�มีค์ุณิภาพีส่่สังค์ม

www.pim.ac.th 

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
(สาธิตพีไอเอ็ม)
โรงเรียนมัธยมศ่กษาเอกชน เน้นการจัด้การเรียน
การสอนแบ่บ่ Active Learning สไต่ล์ฟินแลนด้์ 
โด้ด้เด้่นเรื�องการใช้เที่ค์โนโลยีและนวัต่กรรมการ
เรียนร้่ นอกจากนี�  ยังได้้ รับ่รางวัล“Apple  
Distinguished School (ADS)” แห่งแรกของ
โรงเรียนมัธยมในประเที่ศไที่ย

www.satit.pim.ac.th

16 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



08
บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด
บ่ริการค์ำาแนะนำาและพัีฒนาซีอฟูต์่แวร์ให้มีประสิที่ธิภาพีโด้ยผ้่่เชี�ยวชาญ รวมถ่ึง
บ่รหิารจัด้การระบ่บ่เที่ค์โนโลยีสารสนเที่ศของกลุ่มบ่ริษทัี่ ซีพีีี ออลล์ จำากัด้ (มหาชน)  
และกลุ่มธรุกจิต่่าง ๆ ในประเที่ศไที่ย
www.gosoft.co.th

06
บริการด้านสารสนเทศ

07
บริการด้านสื่อสารการตลาด

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำากัด
ศน่ย์รวมการบ่ริการสื�อสารระดั้บ่มอือาชพีีแบ่บ่ One Stop Service ให้บ่รกิารด้้าน
การออกแบ่บ่โฆษณิา การส่งเสรมิการขาย และการสร้างภาพีลักษณ์ิที่ี�ด้ ีพีร้อมที่ั�ง
ให้บ่ริการจดั้อีเวนต์่และกจิกรรมที่างการต่ลาด้ สนบั่สนนุล่กค้์าให้บ่รรลถุึง่เป้าหมาย
ที่างธรุกจิ

 

 

บริษัท ออลล์ นาว 
แมนเนจเม้นท์ จำากัด
บ่รกิารใหค้์ำาปร่กษาด้้านการจดั้การ
ค์ลังสินค์้าและโลจิสต่ิกส์แบ่บ่ค์รบ่
วงจรด้้วยการออกแบ่บ่ค์ลังสินค์้าที่ี�
ได้้มาต่รฐานพีร้อมระบ่บ่บ่ริหาร 
การจัด้เก็บ่สินค์้าเพืี�อการจัด้เก็บ่ 
รวบ่รวมและกระจายสนิค้์าในที่ี�เด้ยีว  
ต่ลอด้ 24 ชั�วโมง เพืี�อต่อบ่สนอง 
ค์วามพี่งพีอใจส่งสุด้ของล่กค์้า
www.allnowgroup.com 

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำากัด
บ่ริการโลจิสต่ิกส์แบ่บ่ค์รบ่วงจร โด้ย
ขนส่งสินค์้าด้้วยรถึขนส่งทีุ่กประเภที่ 
ผ่่านท่ี่าบ่ริการขนส่งข้ามแด้น และ
บ่ริการขนส่งพีัสดุ้ขนาด้เล็กผ่่านร้าน 
7-Eleven โด้ยล่กค์้าสามารถึส่งและ
รับ่พีัสดุ้ได้้ที่ี�ร้าน 7-Eleven ต่ลอด้  
24 ชั�วโมง ปัจจุบ่ัน ประกอบ่ไปด้้วย  
2 บ่รกิาร ได้้แก่ SPEED-D และ Rider 

(7Delivery)
www.allnowgroup.com 

ท้ังน้ี รายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปน้ีสามารถศ่กษารายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัทได้จากรายงาน 
ประจำาปี 2564 ของบริษัท

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงานฉบับน้ีสามารถติดต่อได้ท่ี
สำานักบริหารความย่ังยืนองค์กร สายงานพัฒนาความย่ังยืน

บัริษััท ซีีพีี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
สำานักงานใหญ่ เลขท่ี 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์: 0 2071 9764, 0 2071 9771, 0 2071 2913 โทรสาร: 0 2679 0580
 อีเมล: SDstrategyoffice@cpall.co.th
 เว็บไซึ่ต์: www.cpall.co.th

  การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

  ขนาดขององค์กร

  งบการเงิน

ธุรกิจอื่น ๆ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)17



ตลอดระยะเวลา 34 ปี บริษัท ซึ่ีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่่อความสะดวกและความเป็นอยู่ที่ดีข้้นของชุมชน 
สังคม แต่ละย่างก้าวของความสำาเร็จ บริษัทคำาน่งถ่งการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคล็ดลับที่สำาคัญคือ จิตใจที่มุ่งมั่น การลงมือทำา
อย่างต่อเนื่อง และเพ่่อนร่วมอุดมการณ์ เพ่่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท สามารถเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และ
แบ่งปันโอกาสต่อกัน” 

กอตั้งบริษัท ซี.พี.คอนวีเนียนสโตร จำกัด 
ภายใตเครื่องหมายการคา “7-Eleven”

เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน 
จำกัด และเปดรานสาขาแรกที่ซอยพัฒนพงษ

ประกาศนโยบาย 
“มุงสูองคกรคุณภาพทั่วทั้งองคกร” 
และวางรากฐานองคกรคุณภาพ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
วาดวยบริษัท มหาชน จำกัด

เปลีย่นชือ่เปน บรษัิท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 
และเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพยในระบบ
ซื้อขายเปน “CPALL”

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใชชื่อยอ
หลักทรัพยในระบบซื้อขาย “CP7-11”

ประกาศนโยบาย “มุงสูการพัฒนาองคกร
สูความเปนเลิศ” 

มุงนำพาองคกรกาวสูความเปนผูนำธุรกิจ
คาปลีกที่ใสใจสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
และคำนึงถึงการใชพลังงานอยางคุมคา 
ภายใตยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม “7 Go Green” 

ประกาศนโยบาย 
“มุงสูงองคกรแหงนวัตกรรม”

2531

2532

2541

2542

2545

2546

2547

2550

2552

2554

เขารวมประเมินและไดรางวัล
บริหารสูความเปนเลิศ (TQC)

2557

• เขารวมประเมินและไดรบัรางวลั
บริหารสูความเปนเลิศ (TQC) 

• จัดตั้ง บริษัท ศึกษาภิวัฒน จำกัด  
มอบโอกาสในการศึกษาเรียนรูแกเยาวชน
ในสังคม

แตงตัง้คณะกรรมการพฒันาความย่ังยนืองคกร

2558

2559

2560
• ประกาศนโยบายและเปาหมายการพัฒนา

อยางยั่งยืน และนโยบายยอยที่เกี่ยวของ

• เขารวมประเมินและไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชิก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (DJSI) 
กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหาร
และสินคาอุปโภคบริโภค กลุมตลาดเกิดใหม 

• ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของคณะ
กรรมการแนวรวมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต 

• มีการตรวจสอบการดำเนินงานดานสทิธิ
มนษุยชน ตามหลกัการสิทธิมนุษยชนสากล

• เขารวมเปนสมาชิก The United  Nation   
Global Compact : UNGC

• จัดตั้งหนวยงานพัฒนาความยั่งยืน 
และเริ่มจัดทำรายงานดานความยั่งยืน
ตามกรอบการรายงานสากล (GRI) 

• แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ความยั่งยืน กลุมธุรกิจการตลาดและ
การจัดจำหนาย

• แตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการบรรษัทภบิาล

2563
• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีความยัง่ยนืดาวโจนส 

(DJSI) กลุมอตุสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหารและ
สนิคาอปุโภคบรโิภค ตอเน่ืองเปนปท่ี 4 ท้ังในระดับโลก 
ตอเนื่องเปนปที่ 3 และกลุมตลาดเกิดใหม ตอเนื่อง
เปนปที่ 4 

• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนี FTSE4GOOD 
กลุม Food & Drug Retailers  ตอเนื่องเปนปที่ 3 
โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 ของบริษัท
ชั้นนำทั่วโลก 

• ไดรบัการจดัอนัดบัระดับ A- หรอืเทียบเทา 
Leadership Level  ในการเปดเผยขอมูลคารบอน 
(Carbon Disclsed Project : CDP)

2561
• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืน

ดาวโจนส (DJSI) กลุมอุตสาหกรรม
ธุรกิจคาปลีกอาหารและสินคาอุปโภค
บริโภค ระดับโลก รวมถึงเปนสมาชิก
กลุมตลาดเกิดใหม ตอเนื่องเปนปที่ 2  

• ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกในดัชนี   
 FTSE4GOOD  จัดโดย FTSE Russell

• ไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชิกดัชนีหุนยัง่ยืน THSI 

• อยูใน Universe ของกลุมหลกัทรพัย ESG100 

• รวมขับเคลือ่นองคกรธุรกิจไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน“สมาคมเครือขาย
โกลบอลคอมแพ็กแหงประเทศไทย (GCNT)”

• สื่อสารจริยธรรมและแนวปฏิบัติ
ทางธุรกิจสูความยั่งยืนใหกับคูคา

• จัดอบรมใหความรูกับคูคาเรื่องการ
บริหารหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

2562
• ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืน

ดาวโจนส (DJSI) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีก
อาหารและสินคาอุปโภคบริโภค ตอเนื่องเปนปที่ 3  
โดยไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกระดับโลก (DJSI 
World) ตอเนื่องเปนปที่ 2 และเปนสมาชิกกลุม
ตลาดเกิดใหม (DJSI Emerging Markets) 
ตอเนื่องเปนปที่ 3 พรอมทั้งเปนผูนำอุตสาหกรรม 
(Industry Leader)

• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนี FTSE4GOOD  
จัดโดย FTSE Russell

• ไดรับการจัดอันดับระดับ B หรือเทียบเทา 
Leadership Level ในการเปดเผยขอมูล
คารบอน (Carbon Disclsed Project : CDP)  

• ไดรับการจัดอันดับที่ BBB (ชวงระดับ “AAA” to 
“CCC”) ในการประเมินความยั่งยืนจาก MSCI ESG 
Research

• ไดรบัคดัเลอืกเปนสมาชิกดชันีหุนย่ังยืน THSI 
ตอเนื่องเปนปที่ 2

• ไดรับรางวัล SET Awards ประเภทรางวัล Hightly 
Commended 

• อยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย ESG100 
ตอเนื่องเปนปที่ 2

• ลงนามบันทึกขอตกลง“โครงการพัฒนาเมือง
คารบอนต่ำ (Low Carbon City)” กับ UNDP

• ไดรับการจัดอันดับที่ BBB (ชวงระดับ “AAA” 
to “CCC”) ในการประเมินความยั่งยืนจาก 
MSCI ESG Research 

• เปนสมาชกิดัชนีหุนย่ังยืน THSI ตอเน่ืองเปนปท่ี 3

• อยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย ESG100 
ตอเนื่องเปนปที่ 3

• ทบทวนกรอบ เปาหมาย กลยุทธ และแผน
ดำเนินการพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2564-2573

• จัดตั้งหนวยงานบริหารกาซเรือนกระจก

• ไดรบัการรบัรองตออายุสมาชกิจาก CAC 
เม่ือวันท่ี 30 มิถนุายน 2563

• แตงตั้งคณะทำงานโครงการ
ปลูกตนไมยืนตนเพื่อชุมชนยั่งยืน

2564
• ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความ

ยั่งยืนดาวโจนส กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
คาปลีกอาหารและสินคาอุปโภคบริโภค 
ตอเนื่องเปนปที่ 5 โดยไดรับคัดเลือกเปน
สมาชิกระดับโลก (DJSI World) ตอเนื่อง
เปนปที่ 4 และเปนสมาชิกกลุมตลาด
เกิดใหม (DJSI Emerging Markets) 
ตอเนื่องเปนปที่ 5 พรอมทั้งเปนผูนำ
อุตสาหกรรม (Industry Leader)

• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนี 
FTSE4GOOD  กลุม Food & Drug 
Retailers ตอเนื่องเปนปที่ 4 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาคาอุตสาหกรรมในทุกมิติ

• ไดรับการจัดอันดับระดับ B หรือเทียบเทา 
Manangement Level องคกรที่มีการ
ดำเนินธุรกิจและมีกลยุทธที่มุงเนนเรื่อง
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการ
บรหิารความเสีย่งท่ีอาจเกดิผลกระทบตอ
สภาพภูมิอากาศในระบบหวงโซอุปทาน
ของบริษัท ในการเปดเผยขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมตาม Carbon Disclosure 
Project (CDP)

• ไดรับการจัดอันดับที่ BBB (ชวงระดับ 
“AAA” to “CCC”) ในการประเมินความ
ยั่งยืนจาก MSCI ESG Research 

• เปนสมาชิกดัชนีหุนยั่งยืน THSI 
ตอเนื่องเปนปที่ 4

• ไดรบัรางวลั SET Awards ประเภทรางวลั 
Hightly Commended 

• อยูใน Universe ของกลุมหลกัทรพัย 
ESG100 ตอเน่ืองเปนปท่ี 4

• ไดรับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ
ธุรกิจคารบอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) 
ในระดับโดดเดน

• จัดตั้งคณะกรรมการเอสเอ็มอี (SMEs)  
และคณะทำงานการขับเคลื่อนศูนย 7 
สนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs)

2556
เขาซ้ือกิจการ บรษัิท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
ดำเนินการจัดจำหนายสินคาระบบสมาชิก
แบบชำระเงินสดและบริการตนเอง

เส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

18 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2564

PEOPLE : 
การส่งเสริมคุณภาพีชีวิตประชาชน 

52,684 ราย เกษตรกร  
ผู้ประกอบการขนาดกลาง  
ขนาดย่อม (SMEs) และ 
ผู้ประกอบการรายย่อย  
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวิต

12,169 ราย  
กลุ่มเปราะบาง  
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวิต

29,669 ล้านบาท  
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

891,078 ราย  
สามารถเข้าถ่งอาหาร 
ท่ีปลอดภัย มีคุณค่า 
ทางโภชนาการและเพียงพอ

3.15 ล้านราย เข้าถ่ง
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

54,358 ราย  
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ 
ท่ีได้รับการส่งเสริมการเข้าถ่ง
การศ่กษาและ พัฒนาทักษะ
ท่ีจำาเป็น

37,132 ทุน สนับสนุน 
ทุนการศ่กษา ระดับอาชีวศ่กษา 
และระดับอุดมศ่กษา 

1,247 ล้านบาท มูลค่า
การสนับสนุนทุนการศ่กษา

ร้อยละ 65.58 พนักงาน
หญิงต่อผู้บริหารท้ังหมด

ร้อยละ 38.71 พนักงาน
หญิงต่อผู้บริหารระดับสูง
ท้ังหมด

21.96 : 18.25 ช่ัวโมง 
ฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 
ของพนักงานหญิงและ
พนักงานชาย

PLANET :  
การอนุรักษ์ัโลก 

16.27 ลกูบาศก์เมตร 
ต่อล้านบาท ปริมาณนำา้ 
ท่ีนำามาใช้ต่อหน่วยรายได้

9.56 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ำาท่ีนำามาใช้ท้ังหมด 

33,114.53 ตนั  
ลดปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์์
พลาสตกิ

6,488.33 ตัน  
ลดปริมาณการสร้างขยะ  
โดยการนำาบรรจุภณัฑ์์พลาสตกิ
กลับมาใช้ซึ่ำ้า (Recycle & 
Circular Economy)

1,240.80 ตนั  
บรรจุภณัฑ์์ทีใ่ช้วสัดุ 
ท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

68.87 : 30.13 
สดัส่วนของเสยีทีน่ำาไปใช้
ประโยชน์ต่อปริมาณของเสยี
ท่ีถกูกำาจดั

2.40 ตัน
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เทียบเท่า 
ต่อล้านบาท ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่อ
หน่วยรายได้

22,172.73 ตัน
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เทียบเท่า  
ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่ 
เรือนกระจกท่ีลดได้ จากการ
ใช้พลังงานทดแทน

6 ผลิตภัณฑ์์  
ข้้นทะเบียนรับรองฉลากสินค้า
คาร์บอน (Carbon Footprint 
Product Label) 

5 ผลิตภัณฑ์์  
ข้้นทะเบียนฉลากลดการปล่อย
คาร์บอน (Carbon Footprint 
Reduction Label) 

50,000 ตัว ปล่อยลูกปู 
ลงสู่ทะเลเพ่ิมความหลากหลาย

228,240 ต้น ปลูกต้นไม้ 
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

PEACE :  
การสร้างสันติภาพี 

กำาหนดแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายไทย  
และกฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีบริษัทดำาเนินกิจการ รวมถ่ง 
หลักการช้ีแนะว่าด้วยการ
ดำาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (UN  
Guiding Principles on 
Business and Human 
Rights หรือ UNGP)

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต CAC (Collective 
Action Coalition Against 
Corruption) 

ร่วมสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่าย CAC 

 Partnership : การยกระดับั 
ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ืีอความร่วมมือ 

ร่วมกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซึ่เรือนกระจก  
(องค์การมหาชน) และโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
ประจำาประเทศไทย (UNDP 
Thailand) ร่วมลงนามบันท่ก
ข้อตกลง “โครงการพัฒนา
เมืองคาร์บอนต่ำา (Low 
Carbon City)”

PROSPERITY :  
การสร้างความเจริญก้าวหน้า 

182,612.03 กิกะจูล  
ปริมาณการใช้พลังงาน
หมุนเวียน

ร้อยละ 0.019 สัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียนจาก
การใช้พลังงานท้ังหมด

47,300 ราย  
การจ้างแรงงานท้องถ่ิน  
ของกลุ่ม ซีึ่พี ออลล์ 

842 ราย  
การจ้างงานผู้พิการ

6.014 ล้านบาท  
มูลค่านวัตกรรม

599 ผลงานนวัตกรรม

12,169 ราย  
กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 
การส่งเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวิต

79.53 ล้านบาท  
มูลค่าการจ้างงานและ
สนับสนุนการสร้างรายได้ 
ของกลุ่มเปราะบาง

1,147 ราย กลุ่มเปราะบาง 
หน่วยงานราชการ  
และชุมชน ได้รับการฝึกอบรม
ฝึกซ้ึ่อมดับเพลิงข้ันต้น และ
การอพยพหนีไฟ รวมถ่ง
การบรรเทาสาธารณภัยท่ี
เก่ียวกับน้ำา

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)19



ความก้าวหน้า
การดำาเนินงานสู่เป้าหมาย
ความยั่งยืนปี 2573

บริษัทมุ่งม่ันดำาเนินงานเพ่่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่่อ 
ความย่ังยืน ระยะท่ี 2 ปี 2564-2573 ท่ีกำาหนดไว้ โดยสรุปความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน 
ปี 2564 ได้ดังน้ี

Heart : Living Right
ธรรมาภิบัาลและการ 
ต่อต้านการทุจริต

ได้รับการจัดอันดับ  
การกำากับดูแลกิจการ  
โดยสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล
หรือเทียบเท่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ

ผลการดำาเนินงาน 
ดีเลิศ

เคารพีและปฏิบััติตาม
หลักสิทธิมนุษัยชนสากล

ประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนตาม
แนวทางขององค์การ
สหประชาชาติ ขอบเขต
การดำาเนินงานของบริษัท
และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 100

การพัีฒนาทุนมนุษัย์

ผู้นำาและพนักงาน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้และกิจรรม 
ด้านความยั่งยืน

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 100

นวัตกรรมและการสร้าง
คุณค่า

รายได้จากนวัตกรรม
สินค้า บริการ ธุรกิจใหม่ 
และกระบวนการ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 20
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 8.40

การจัดการห่วงโซ่ีอุปทาน
อย่างรับัผิดชอบั

คู่ค้าลำาดับที่ 1  
(Tier 1 Supplier) ที่มี 
ความเสี่ยงสูง (High  
Risk Suppliers)  
ด้านความยั่งยืนจะต้อง 
ถูกตรวจประเมินแบบ 
เชิงรุก (Comprehensive  
Assessment) และ 
เกิดการพัฒนาปรับปรุง

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 94.69

Health : Living Well
การสร้างคุณค่าทาง
สังคมและการสนับัสนุน 
ในระบับัเศรษัฐกิจ

พัฒนาทักษะ ส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้
สำาหรับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
ผู้ประกอบการรายย่อย  
เกษตรกร และ 
กลุ่มเปราะบาง

เป้าหมาย 
250,000 ราย

ผลการดำาเนินงาน 
200,411 ราย

สนับัสนุนการศึกษัาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนเด็ก เยาวชน 
ผู้ใหญ่ รวมถ่งกลุ่ม 
เปราะบาง ให้เข้าถ่ง 
การศ่กษามีทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพที่จำาเป็น

เป้าหมาย 
500,000 ราย

ผลการดำาเนินงาน 
272,200 ราย

การเสริมสร้างสุขภาพี
และสุขภาวะท่ีดี

เพิ่มสัดส่วนจำานวน
ผลิตภัณฑ์์และบริการใหม่ 
ที่มุ่งเน้นสุขภาพและ
โภชนาการที่ดี

เป้าหมาย 
ร้อยละ 25
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 19.40

การเข้าถงึอาหารและน�ำที่
ปลอดภยัและสขุภาวะทีดี่

สนับสนุนให้ผู้ที่ขาดแคลน  
กลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
เปราะบาง ให้เข้าถ่งอาหาร 
นำ้า ที่ปลอดภัยและ 
มีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย 
5,000,000 ราย

ผลการดำาเนินงาน 
891,078 ราย

ความผูกพัีนกับั 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับความผูกพันของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมาย 
ร้อยละ 80
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 86

      Home : Living Together
การปรับัตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพี 
ภูมิอากาศ

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน (Carbon 
Neutral) ภายในปี 2573

เป้าหมาย 
Carbon  
Neutral
ผลการดำาเนินงาน
ร้อยละ 4.16 

ประสิทธิภาพีการใช้
พีลังงาน

ควบคุมการเติบโตการใช้
พลังงานรวมสุทธิให้ 
ลดลงเปรียบเทียบกรณีปกติ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 25
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 1.68

การจัดการบัรรจุภัณฑ์
ที่ยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์์พลาสติกที่ 
อยู่ในการควบคุมของ
บริษัทสามารถนำากลับมา
ใช้ซึ่้ำาหรือนำามาใช้ใหม่ 
หรือสามารถสลายตัวได้
ทางชีวภาพ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 85.09

การจัดการขยะอย่างย่ังยืน

ลดปริมาณอาหาร 
ส่วนเกินหรืออาหารเหลือ
ที่ต้องนำาไปทิ้งและลด
ปริมาณขยะที่เกิดจาก
การดำาเนินการของบริษัท

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 57.98

การปกป้องฟ้ืนฟูระบับั
นิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพี

ทุกพ่้นที่การดำาเนินการ 
มีโครงการความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียใน 
ระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ หรือองค์กร 
อิสระภายนอก 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100
ผลการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 87.18
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รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2564

01
ซึ่ีพี  ออลล์  ได้ รั บคัด เ ลือก เ ป็นสมาชิกดัช นี  
ความย่ังยืนดาวโจนส์ ท่ีมีคะแนนประเมินสูงสุด  
เป็นผู้นำาอุตสาหกรรม (Industry Leader) ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภค
บริโภค ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 โดยได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกระดับโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
และเปน็สมาชกิกลุ่มตลาดเกดิใหม่ (DJSI Emerging 
Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

02
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี  
FTSE4Good Index กลุ่ม Emerging และ FTSE4 
Good ASEAN 5 อุตสาหกรรม Food Retailers 
& Wholesalers ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยมีคะแนน
ติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำาท่ัวโลก (ดัชนี  
FTSE4Good Index จัดทำาโดย FTSE Russell) 

03
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี 
หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยพิจารณาจาก 
ผลการดำาเนินการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม ซึ่่ง่ทำาการคดัเลือกโดยตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย

04
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe 
ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำา
ปี 2564 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากสถาบันไทยพัฒน์  
ซ่่ึ่งทำาการประเมินบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดำาเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

05
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ใน
กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท  
Highly Commended in Sustainability Awards 
เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำาเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี คำาน่งถ่งผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้าน

06
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความ
ยั่งยืน ESG Ratings ที่ BBB (มาตราส่วน AAA-
CCC) จาก MSCI (Morgan Stanley Capital 
International) 

07
ซึ่พี ีออลล์ ไดร้บัการจดัอนัดบัระดบั B หรอืเทยีบเท่า
 Management Level สะท้อนถง่การเปน็องคก์รท่ีมี
การดำาเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นเรื่องลดการ
ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงท่ี 
อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระบบ 
ห่วงโซ่ึ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดยองค์กรประเมิน
ความยัง่ยนืท่ีมีมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลและเป็นท่ี
น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

08
ซึ่ีพี ออลล์ รับรางวัลโดดเด่น ผลการประเมินและ 
จัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำาและย่ังยืน (LCSi) ประจำาปี 
2564 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก  
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. 

09
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กร
สนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม จากการ 
เป็นองคก์รทีส่นับสนุนงานคนพกิารมาอย่างตอ่เน่ือง  
เป็นเวลา 5 ปี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานวันคนพิการ
สากล ปี 2564

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)21
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10
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการ
ให้อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)  
จากการเปิดเผยรายงานการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน

11
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับรางวัล “Best Overall Investor  
Relations (Large Cap)” จากนิตยสาร IR Magazine 
ในงานประกาศผลรางวัล IR Magazine Awards – 
South East Asia 2021

12
ซึ่ีพี ออลล์ ได้รับรางวัล Change Agent Award 
2021 เป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการ 
รับรองจาก CAC และมีการชักชวนคู่ค้าที่ เป็น 
ผู้ประกอบการ SME เขา้มารว่มประกาศเจตนารมณ์
กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี

13
บริษัท ซึ่ีพีแรม จำากัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-
DIW และ CSR-DIW Continuous ประจำาปี 2564 
สะท้อนถ่งองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณ 
โดยรอบให้เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต ที่ ดีอ ย่าง ย่ัง ยืน  จัด ข้้นโดย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

17
บริษัท โกซึ่อฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้รับรางวัล  
“นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(Thailand HR Innovation Award 2021)”  
ต่อเนื่อง 2 ปีซึ่้อน โดยสมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคล (IHPD) ร่วมกับ สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
สถาบันบัณฑ์ิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโครงการ
 “Leadership Ecosystem to Great Leader”

18
บรษัิท เคานเ์ตอรเ์ซึ่อรว์สิ จำากัด ไดร้บัรางวลัประเภท  
Distinguished Awards ด้านความเป็นเลิศในการ
บรหิารจดัการโดยรวม (Corporate Management 
Excellence)

19
วทิยาลัยเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ และศนูยก์ารเรยีน
ปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลสถานศ่กษาปลอดภัย  
ดเีดน่ ประจำาปี 2564 จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

14
บริษัท ซึ่ีพีแรม จำากัด ได้รับรางวัลในฐานะองค์กร
ต้นแบบดา้นสิทธิมนุษยชน ประจำาป ี2564 ในประเภท
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากการมีสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงยุติธรรม

15
บริษัท ซึ่ีพีแรม จำากัด (ลาดกระบัง) ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมสถานประกอบการ
เพ่่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4-5  
ปี 2563-2564

16
บรษัิท ซึ่พีแีรม จำากัด (ลำาพนู) เขา้รบัรางวลัเกียรติยศ  
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน ประจำาปี 2564 ระดับประเทศ (ระดับทอง)  
ปีที่1 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจำาปี 2564 
ระดับประเทศ ปีที่ 1

22 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



บ่ริษัที่ ซีีพีี ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) และบ่ริษัที่ย่อย (“บ่ริษัที่”) มุ่ง 
ขับ่เค์ลื�อนยุที่ธศาสต่ร์ค์วามยั�งยืนขององค์์กร โด้ยกำาหนด้กรอบ่การ
พีัฒนาและบ่ริหารจัด้การประเด้็นที่างด้้านค์วามยั�งยืนค์รอบ่ค์ลุม 
ที่ั�ง 3 มติ่ ิที่ั�งมติ่เิศรษฐกจิ สงัค์ม และสิ�งแวด้ล้อม สอด้ค์ล้องกบั่วสิยัทัี่ศน์
ขององค์์กรที่ี�มุ่งส่งเสริมค์วามเป็นอย่่ที่ี�ด้ีในชุมชนและสังค์ม พีร้อมที่ั�ง
กำาหนด้เป้าหมายการพัีฒนาที่ี�ยั�งยืนขององค์์กร 15 เป้าหมาย ซี่�ง
สอด้ค์ล้องกับ่เป้าหมายการพีฒันาที่ี�ยั�งยนืขององค์์การสหประชาชาต่ิ  
(Sustainability Development Goals : SDGs) และข้อต่กลงโลกแห่ง
สหประชาชาต่ิที่ั�ง 10 หลักการ (United Nations Global Compact : 
UNGC) อกีที่ั�งยังมุ่งด้ำาเนนิงานต่ามหลกัค์วามรบั่ผ่ดิ้ชอบ่ต่่อสังค์มของ
กิจการ ประกอบ่ด้้วย แนวปฏิิบ่ัต่ิสำาหรับ่บ่รรษัที่ข้ามชาต่ิขององค์์กร
เพีื�อค์วามร่วมมือที่างเศรษฐกิจและการพีัฒนา (OECD Guideline for 
Multinational Enterprise) หลักการด่้แลกำากับ่กิจการทีี่�ด้ีสำาหรับ่
บ่ริษัที่จด้ที่ะเบ่ียน (Corporate Governance Code : CG Code) และ 
มาต่รฐานแนวที่างค์วามรับ่ผ่ดิ้ชอบ่ต่่อสงัค์ม (ISO 26000) นอกจากนี�  
บ่ริษัที่สร้างการมีส่วนร่วมกับ่ผ่่้มีส่วนได้้เสีย ผ่่านช่องที่างการสื�อสาร
ที่ี�หลากหลาย อาที่ิ การสัมภาษณิ์เชิงล่ก และกิจกรรมที่ี�หลากหลาย 
เพืี�อรบั่ที่ราบ่มมุมอง ค์วามค์าด้หวัง และขอ้เสนอแนะ ซี่�งเป็นสว่นหน่�ง
ในการพีิจารณิาพีัฒนาองค์์กรให้บ่รรลุเป้าหมายอย่างยั�งยืน

ในปี 2564 บ่รษิทัี่ด้ำาเนนิงานภายใต่น้โนบ่ายและกรอบ่การด้ำาเนนิงาน  
3 เสาหลัก ประกอบ่ด้้วย Heart Health Home ที่ี�มุ่งด้ำาเนินงานด้้าน
พีัฒนาค์วามยั� ง ยืนค์รอบ่ค์ลุมทีุ่กมิต่ิ ด้้วยการกำากับ่ด่้แลที่ี�ด้ี  
เป็นธรรมและโปร่งใส พีร้อมที่ั�งสนับ่สนุนการมีค์ุณิภาพีชีวิต่ที่ี�ดี้ 
ให้กับ่สังค์ม ต่ลอด้จนร่วมรักษาสิ�งแวด้ล้อม เพืี�อขับ่เค์ลื�อนองค์์กร 
ให้สามารถึเติ่บ่โต่อยา่งเขม้แข็งและเพิี�มขีด้ค์วามสามารถึในการแข่งขนั
ในระยะยาว พีร้อมกันนี� บ่รษัิที่วิเค์ราะห์ค์วามค์าด้หวังของผ้่่มส่ีวนได้้เสีย 
ประเด็้นสำาค์ญัจากมาต่รฐานสากลต่่าง ๆ  และประเด้น็ที่ี�เกี�ยวข้องจาก
กลุ่มอุต่สาหกรรมเดี้ยวกัน เพืี�อนำามาปรับ่ปรุงกลยุที่ธ์ค์วามยั�งยืน
องค์ก์ร โด้ยมปีระเด้น็สำาคั์ญใหม ่4 ประเด้น็ ได้้แก่ 1) การเขา้ถ่ึงอาหาร
และนำ�าที่ี�ปลอด้ภัยและสุขภาวะทีี่�ด้ี 2) ประสิที่ธิภาพีการใช้พีลังงาน  
3) การจัด้การบ่รรจุภัณิฑ์์ที่ี�ยั�งยืน และ 4) การจัด้การขยะอย่างยั�งยืน  
นอกจากนี� ยังผ่สมผ่สานวัฒนธรรมองค์์กร สร้างค์วามกลมเกลียว  
และเพีิ�มค์ุณิค์่าให้แก่บุ่ค์ลากรในองค์์กร ให้บ่รรลุเป้าหมายและเต่ิบ่โต่
ไปพีร้อมบ่ริษัที่ 

Social (Health) Environmental (Home)

ปรัชญาองค�กร
เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�าด�วยทีมงานที่มีความสุข

ว�สัยทัศนดานความยั่งยืน “เป�นองค�กรที่อำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู�ดี มีความสุข”

• พัฒนาห�วงโซ�อุปทานและห�วงโซ�แห�งคุณค�า 
 (Supply & Value Chain) ที่ทันต�อสถานการณ�
 ที่ปรับเปลี่ยนของโลก

• สร�างจ�ตสำนึกและการมีจ�ตสาธารณะ
   ให�อยู�ใน DNA ของบุคลากร

• บร�หารองค�กรสู�ความเป�นเลิศเพ�่อให�เกิดความยั่งยืน
 ในการอำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคม
 มีความกินดี อยู�ดี มีความสุข และได�รับการ
 ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจสู�ความยั่งยืน

หลักการ / แนวทาง
สนับสนุนความยั่งยืน

HARMONY

การสร�างคุณค�าทางสังคม
และการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ

สนับสนุนการศึกษาและการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

การเสร�มสร�างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การเข�าถึง อาหารและน้ำที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย

การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน

การจัดการบรรจ�ภัณฑ�ที่ยั่งยืน

การจัดการขยะอย�างยั่งยืน

Governance And Economic (Heart)

ธรรมาภิบาลและการต�อต�านการทุจร�ต 

เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การพัฒนาทุนมนุษย�

นวัตกรรมและการสร�างคุณค�า

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

5 Principles 7 Values 11 Leadership

องค�ประกอบความยั่งยืน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

TQM / CP
Excellence

Sufficiency
Economy

CPG Values /
Our Way

Domestic & International 
Regulations & STD

The 10 UNGC 
17 SDGs & UNGP

การปกป�องฟ��นฟ�ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ต่อยอดปณิธานยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)23



ต่ามกรอบ่การพัีฒนาดั้งกล่าว บ่รษิทัี่ยังค์งให้ค์วามสำาคั์ญโด้ยผ่นวกการด้ำาเนินงานด้้านค์วามยั�งยนืเข้าในโค์รงสร้างการบ่ริหารองค์์กร ดั้งนี�

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ในปี 2564 บ่ริษัที่ด้ำาเนินงานต่ามกลยุที่ธ์ที่ี�กำาหนด้อย่างต่่อเนื�อง พีร้อมที่ั�งพีัฒนาและปรับ่ปรุงประสิที่ธิภาพีการด้ำาเนินงานระหว่างปี  
เพีื�อส่งเสริมให้บ่ริษัที่สามารถึด้ำาเนินงานบ่รรลุเป้าหมายการพีัฒนาอย่างยั�งยืน ค์รอบ่ค์ลุมมิต่ิเศรษฐกิจ สังค์ม และสิ�งแวด้ล้อม ด้ังนี�

กำกับดูแล

บริหาร
จัดการ

ดำเนินงาน

โครงสร�างการพัฒนาความยั่งยืนของ ซีพ� ออลล�

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบ

ประธานกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการ

สายงานบัญชี 
สายงานสารสนเทศ

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

1. ธรรมาภิบาล
 และการต�อต�านการทุจร�ต

4. นวัตกรรม
 และการสร�างคุณค�า
6. การสร�างคุณค�าทางสังคม

และสนับสนุน
ในระบบเศรษฐกิจ

สายงาน 
Corporate 

Strategy

2. เคารพและปฏิบัติตามหลัก
 สิทธิมนุษยชนสากล
3. การพัฒนาทุนมนุษย�

สายงาน CAF-M 
สายงานกระจายสินค�า

สายงานปฏิบัติการ

สายงานจัดซื้อ
สายงานการตลาด

สายงาน
บร�หารผลิตภัณฑ�

12.  ประสทิธิภาพการใช�พลงังาน
14.  การจัดการขยะอย�างยั่งยืน
15.  การปกป�องฟ��นฟ�ระบบนิเวศ 
 และความหลากหลาย
 ทางชีวภาพ

สายงานพัฒนา
ความยั่งยืน

 6. การสร�างคุณค�าทางสังคมและสนับสนุน
  ในระบบเศรษฐกิจ
 7.  สนับสนุนการศึกษา
  และการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต
 9.  การเข�าถึง อาหารและนํ้าที่ปลอดภัย
  และสุขภาวะที่ดี
10.  ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย
11.  การปรับตัวต�อการ
  เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
13.  การจัดการบรรจ�ภัณฑ�อย�างยั่งยืน
14.  การจัดการขยะอย�างยั่งยืน
15.  การปกป�องฟ��นฟ�ระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ

 5. การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ
 6. การสร�างคุณค�าทางสังคมและสนับสนุน
  ในระบบเศรษฐกิจ
 13.  การจัดการบรรจ�ภัณฑ�อย�างยั่งยืน
 8.  การเสร�มสร�างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
 9.  การเข�าถึง อาหารและนํ้าที่ปลอดภัย
  และสุขภาวะที่ดี

(Good Governance
Throughout

the Supply Chain)

(Giving & Sharing 
Opportunities) 

(7 Go Green)

กํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดห�วงโซ�อุปทาน

ร�วมสร�างสรรค�
และแบ�งป�นโอกาส เซเว�นโก กร�น

ประเทศชาติ ประชาชน บริษัทเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเขาถึงผูมีสวนไดเสีย

การสรางพันธมิตรดานความยั่งยืน
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สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน สร้างการเปล่ียนแปลงให้กับคู่ค้า บริหารความเส่ียง

• โครงการส่ือสาร และสร้างความตระหนักให้แก่
พนักงานทุกระดับ

• โครงการ Reward & Recognition

• โครงการเสริมสร้างด้านศักยภาพคู่ค้าด้านความ
ย่ังยืน

• โครงการสร้างแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ภาคเอกชนไทย

• โครงการความปลอดภัยด้าน ไซึ่เบอร์และสารสนเทศ 
• โครงการด้าน PDPA* 

กลยุทธ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
(Good Governance throughout the Supply Chain)
บ่ริษทัี่ที่บ่ที่วนและปรบั่ปรงุนโยบ่ายการกำากบั่ด่้แลกจิการขององค์ก์ร
อย่างต่่อเนื�อง ให้มีค์วามเหมาะสม เป็นไปต่ามหลักบ่รรษัที่ภิบ่าลของ
องค์ก์ร กฎีหมาย และแนวปฏิิบ่ติั่สากลทีี่�เกี�ยวขอ้ง ที่ั�งนี� บ่รษิทัี่ส่งเสรมิ
การต่่อต่้านทีุ่จริต่ โด้ยใช้ระบ่บ่ดิ้จิที่ัลรวบ่รวบ่กฎีหมาย (Digital 
Compliance System) ที่ี�เกี�ยวข้องกับ่แต่่ละหน่วยงาน เพีื�อสร้างค์วาม
ต่ระหนกัและเป็นแนวปฏิิบ่ตั่ทิี่ี�ด้แีก่พีนักงานทุี่กค์นในองค์์กรพีร้อมที่ั�ง  
ที่บ่ที่วนประเด้็นค์วามเสี�ยงทีี่�เกิด้ข่�นใหม่ (Emerging Risk) ทีี่�อาจ 
ส่งผ่ลต่่อการด้ำาเนินธรุกจิใน 3-5 ปี อย่างต่่อเนื�อง เพืี�อเต่รยีมค์วามพีร้อม
และหาแนวที่างต่อบ่สนองได้้อย่างที่ันที่่วงที่ี อีกที่ั�งบ่ริษัที่ต่ระหนักถึ่ง

ค์วามเสี�ยงด้้านเที่ค์โนโลยีสารสนเที่ศ จง่กำาหนด้ระบ่บ่การจัด้การด้้าน
ค์วามมั�นค์งและปลอด้ภัยที่างไซีเบ่อร์ รวมถึ่งการค์ุ้มค์รองข้อม่ล 
ส่วนบุ่ค์ค์ลสำาหรับ่พีนักงานในองค์์กร รวมถึ่งล่กค์้าและค์่่ค์้า 

นอกจากนี� ยังสร้างแรงบ่ันด้าลใจให้กับ่พีนักงานผ่่านโค์รงการต่่าง ๆ 
อาที่ ิโค์รงการ Reward & Recognition ต่ลอด้จนสรา้งการเปลี�ยนแปลง
ให้กบั่ค์่ค่์า้ โด้ยสนับ่สนนุการด้ำาเนินงานกำากบั่ด่้แลกจิการที่ี�ด้ ีและสรา้ง
ศักยภาพีการพีัฒนาด้้านค์วามยั�งยืนแก่ค์่่ค์้าต่ลอด้ห่วงโซี่อุปที่าน

ผลการดำาเนินงานการกำากับัดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซี่คุณค่า ปี 2564

กระบวนการที่ได้รับการประเมิน 
ความเสี่ยง  

285 กระบวนการ

ข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

0 กรณี

กระบวนการท่ีมีความเส่ียงสูง 
ท่ีมีแผนการจัดการความเส่ียง  

ร้อยละ 100
พนักงานผ่านการอบรมเร่ืองความเส่ียงด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ร้อยละ 100

พนักงานและคู่ค้า ได้รับการส่ือสารนโยบายด้านการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือจริยธรรมและ 
ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน  

ร้อยละ 100
กระบวนการมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง  
ISO 20000 และ ISO 27001 

*PDPA คือ Personal Data Protection Act, B.E. 2019 หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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กลยุทธ์ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสเพ่ือสังคม  
(Giving and Sharing Opportunities) 
บ่ริษทัี่สง่เสริมการสร้างคุ์ณิค์า่ที่างสงัค์ม มุ่ง “ให้อนาค์ต่” โด้ยแบ่ง่ปัน
โอกาสที่างการศก่ษาและการสรา้งอาชพีีใหค้์นในชมุชน สง่มอบ่ที่กัษะ
องค์์ค์วามร้่ที่ี�จำาเป็นต่่อการประกอบ่อาชีพีและสร้างรายได้้ในอนาค์ต่ 
ผ่่านการจัด้ตั่�งสถึาบ่ันการศ่กษา และมอบ่ทุี่นการศ่กษาให้เยาวชน  
ผ้่่ด้้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบ่าง เพืี�อมอบ่โอกาสให้ทีุ่กค์นในสังค์ม
สามารถึเข้าถ่ึงการศ่กษาทีี่�มีค์ุณิภาพีได้้ทุี่กระด้ับ่ พีร้อมที่ั� ง  
“ให้ช่องที่างจำาหน่าย” โด้ยสนับ่สนุนการสร้างอาชีพีและช่องที่าง 

ให้อนาคต ให้ช่องทางจำาหน่าย ให้คุณภาพชีวิต

• สนับสนุนการเข้าถ่งการศ่กษาที่มีคุณภาพผ่าน
สถาบนัการศก่ษา
- วิทยาลัยเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ (PAT)
- สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒัน์ (พีไอเอ็ม)
- โรงเรยีนสาธิตสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

(สาธติพไีอเอม็)
• มอบโอกาส สนับสนุนทุนการศก่ษาเพ่ือการเข้าถง่

การศก่ษาท่ีมีคณุภาพ
• โครงการสานอนาคตการศ่กษา CONNEXT ED 

ยกระดับการศก่ษาของโรงเรยีนและชุมชน ส่งเสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

• ส่งเสริมความรูทั้กษะท่ีจำาเป็นสำาหรับอนาคต

เพือ่นแท้ SMEs
•  ให้ช่องทาง : โครงการเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย

สำาหรับเอสเอ็มอี เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทาง
ธรุกจิและสร้างแบรนด์

•  ให้ความรู้ : โครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้ท่ี
จำาเป็นสำาหรับ เอสเอม็อ ี เช่น โครงการสร้างเถ้าแก่
 SME ย่ังยนื โครงการมติรแท้โชห่วย

•  ให้การสนับสนุน : โครงการเชื่อมความร่วมมือ 
ระหว่างเอสเอ็มอี กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
หรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

• โครงการกนิดี อยู่ด ีมสุีข
• โครงการเถ้าแก่ “ศูนย์สุขภาพดีของชมุชน”
• โครงการพัฒนาสินค้าสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์์

พฒันาร่วม
• โครงการ VG for Love
• โครงการ “คนไทยไม่ทิง้กัน”
• โครงการสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้

ชมุชน

การจดั้จำาหนา่ยสนิค์า้ที่างการเกษต่รเพืี�อส่งเสรมิรายได้้ภายในชมุชน
ให้แก่เกษต่รกรและวิสาหกิจขนาด้กลางและขนาด้ย่อม (SMEs)  
รวมถึ่งผ่่้ประกอบ่การรายย่อย และกลุ่มเปราะบ่าง นอกจากนี� บ่ริษัที่ 
“ให้ค์ุณิภาพีชีวิต่” ชุมชน ผ่่านการด้ำาเนินโค์รงการ กินด้ี อย่่ด้ี มีสุข 
โค์รงการเถึา้แก ่“ศน่ยส์ขุภาพีดี้ของชุมชน” โค์รงการค์นไที่ยไม่ที่ิ�งกนั 
เพีื�อส่งเสริมค์วามเป็นอย่่ และค์ุณิภาพีชีวิต่ที่ี�ด้ีข่�นให้แก่ค์นในชุมชน

ผลการดำาเนินงานภายใต้กลยุทธ์ร่วมสร้างสรรค์และแบั่งปันโอกาส ปี 2564

 ให้อนาคต

• สนับสนุนเยาวชนเข้าถ่งการศ่กษาท่ีมีคุณภาพ 44,739 ราย 

• สนับสนุนทุนการศ่กษา 37,132 ทุน 

• เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็น 

54,353 ราย 

 ให้คุณภาพชีวิต

• 891,078 ราย  
สามารถเข้าถ่งอาหารท่ีปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอ 

• 1,147 ราย  
กลุ่มเปราะบางหน่วยงานราชการและชุมชน ได้รับการฝึกอบรมฝึกซึ่้อม 
ดับเพลงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ รวมถ่งการบรรเทาสาธารณภัย 
ที่เกี่ยวกับน้ำา 

 ให้ช่องทางจำาหน่าย

• เกษตรกร 18,802 ราย  

มูลค่าการซ้ืึ่อ 7,380 ล้านบาท 

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถ่งผู้ประกอบการรายย่อย 

33,882 ราย มูลค่าการซ้ืึ่อ 22,289 ล้านบาท

• กลุ่มเปราะบาง 12,169 ราย  

มูลค่าการสนับสนุน 79.53 ล้านบาท 

1

3

2
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กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)
บ่รษิทัี่ด้ำาเนินงานกลยุที่ธ์ 7 Go Green ภายใต้่แนวที่างหลกั 4 แนวที่าง 
ได้้แก่ การบ่ริหารจัด้การร้านอย่างเป็นมิต่รกับ่สิ�งแวด้ล้อม (Green 
Store) การด้ำาเนินงานด้้านการขนส่งและการกระจายสินค์า้ที่ี�เป็นมิต่ร
กบั่สิ�งแวด้ล้อม (Green Logistic) การจัด้การบ่รรจุภัณิฑ์์ทีี่�เป็นมติ่รต่่อ
สิ�งแวด้ล้อม (Green Packaging) และการปล่กจติ่สำาน่กรักษ์สิ�งแวด้ล้อม 
(Green Living) โด้ยในปี 2564 บ่รษิทัี่ด้ำาเนินงานโค์รงการทีี่�หลากหลาย 
อาที่ิ โค์รงการด้้านพีลังงาน โด้ยลด้การใช้พีลังงาน ส่งเสริมการใช้
พีลังงานที่ด้แที่นผ่่านการติ่ด้ตั่�ง Solar PV Rooftop สำาหรับ่ร้าน 
7-Eleven และศ่นย์กระจายสินค์้า นอกจากนี� ยังส่งเสริมการนำาขยะ

พีลาสต่กิกลบั่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ามแนวที่างเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
(Circular Economy) เช่น โค์รงการเสื�อพีนักงานจากขวด้พีลาสติ่ก
รไีซีเค์ลิ โค์รงการ ถึ.ถึงุ ที่นที่านจากฟิล์มพีนัพีาเลที่ เป็นต้่น ต่ลอด้จน
ส่งเสริมลด้การใช้เชื�อเพีลิงผ่่านการจัด้ตั่�งโค์รงการนำาร่องรถึไฟูฟู้า
สำาหรับ่ขนส่งสินค์้า พีร้อมที่ั�งด้ำาเนินโค์รงการด้้านสิ�งแวด้ล้อม 
โด้ยร่วมมือกับ่ผ้่่มีส่วนได้้เสีย เช่น ค์่่ค์้า ผ้่่นำาที่างค์วามคิ์ด้ ภาค์รัฐ 
เป็นต่้น เพีื�อสนับ่สนุนการปล่กจิต่สำาน่กเพีื�อสิ�งแวด้ล้อมต่ลอด้ห่วงโซี่
ค์ุณิค์่า

การบริหารจัดการร้าน 
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(Green Store)

การดำาเนินงานด้านการขนส่ง 
และการกระจายสินค้า 

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Green Logistic)

การจัดการบรรจุภัณฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(Green Packaging)

การปลูกจิตสำานึกรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม (Green Living)

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในร้าน 7-Eleven

• โครงการเพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังาน
หมุนเวยีน

• โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ แ ล ะ 
สารทำาความเย็น

• โครงการเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้า  
(Electric Vehicle : EV) ในระบบ
การขนส่ง

• โครงการเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังาน
หมนุเวยีนในการดำาเนนิการ

• โครงการพฒันาและเลอืกใช้บรรจภัุณฑ์์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• โ ค ร ง ก า ร ล ด ใ ช้ พ ล า ส ติ ก ช นิ ด 
ใช้คร้ังเดยีวท้ิง (Single-use Plastic)

• โครงการนำาขยะ บรรจภัุณฑ์์มาใช้ใหม่

• โครงการถังคดัแยกขยะ
• โครงการต้นกล้าไร้ถัง 
• โครงการบริจาคอาหารส่วนเกิน 

ผ่านมูลนธิิ
• โครงการ Food Waste 
 Management
• โครงการปลูกต้นไม้

ผลการดำาเนินงานภายใต้ กลยุทธ์ 7 Go Green ปี 2564 

บริหารจัดการร้าน การขนส่ง และกระจายสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ลดการใช้พลังงานได้ 

46,870.03 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน 

9,169.96 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกได้ 

23,116.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณการใช้พลาสติก 6,509.78 ตัน

ลดปริมาณการสร้างขยะจากการใช้สติ๊กเกอร์ หลอดและกระดาษหุ้มหลอด  

322.57 ล้านชิ้น

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง  

26,405.15 ตันต่อปี 

ปลูกจิตสำานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ลดขยะอาหารสู่การฝังกลบ 5,149.72 ตัน

ส่งมอบอาหารส่วนเกินกว่า 173,898 มื้ออาหาร 

ให้กับ 118 ชุมชน

ปลูกต้นไม้สะสม 228,240 ต้น

ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 

5,349.52 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการใช้กระดาษ 319.49 ตัน

ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่การฝังกลบและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  

1,115.02 ตัน

ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก  

356,193.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

หรือเทียบเท่าการปลูกไม้ยืนต้น 8,283,559 ต้น

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ที่ั�งนี� ในปี 2564 บ่รษิทัี่ปรบั่ปรงุกรอบ่การด้ำาเนินการเพืี�อการพัีฒนาอย่างยั�งยนื ที่ั�งระยะสั�นและระยะยาว ระยะทีี่� 2 ที่ี�ค์รอบ่ค์ลมุการด้ำาเนินงาน 
ตั่�งแต่่ปี 2564-2573 โด้ยพิีจารณิาจากเหตุ่การณิป์ัจจบุ่นั และแนวโนม้ของโลก (Global Trend) ต่ลอด้จนศกัยภาพีของบ่ริษทัี่ โด้ยเพิี�มประเด็้น
สำาค์ัญใหม่ ได้้แก่ การเข้าถึ่งอาหารและนำ�าที่ี�ปลอด้ภัยและสุขภาวะที่ี�ด้ี ประสิที่ธิภาพีการใช้พีลังงาน การจัด้การบ่รรจุภัณิฑ์์ที่ี�ยั�งยืน และการ
จัด้การขยะอย่างยั�งยืน โด้ยมีกรอบ่การด้ำาเนินการ ด้ังนี�

01

ธรรมาภิบาลและ
การต�อต�านการทุจร�ต

02

เคารพและปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล

03

การพัฒนาทุนมนุษย�

04

นวัตกรรม
และการสร�างคุณค�า

05

การจัดการห�วงโซ�อุปทาน
อย�างรับผิดชอบ

11

การปรบัตัวต�อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ได�รับการยอมรับว�าเป�นองค�กร
ที่ต�อสู�กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผ�านความร�วมมือกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ 
และองค�กรชั้นนําระดับโลก

12

ประสิทธิภาพ
การใช�พลังงาน

เป�นองค�กรที่มุ�งเพ��มประสิทธิภาพ
การใช�พลังงาน และส�งเสร�มการใช�

พลังงานหมุนเว�ยน

13

การจัดการ
บรรจ�ภัณฑ�ที่ยั่งยืน

เป�นองค�กรที่มุ�งลดปร�มาณขยะ
พลาสติกและบรรจ�ภัณฑ�ที่ส�งเข�า
กระบวนการฝ�งกลบให�น�อยที่สุด 

โดยส�งเสร�มการจัดการขยะภายใต�
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเว�ยน 

(Circular Economy)

14

การจัดการขยะ
อย�างยั่งยืน

เป�นองค�กรที่มุ�งลดปร�มาณอาหาร
ส�วนเกินหร�ออาหารเหลือที่ต�องนํา
ไปทิ�ง และลดปร�มาณขยะทีเ่กิดจาก

การดําเนินงาน 

15
การปกป�องฟ��นฟ�ระบบนิเวศ
และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

เป�นองค�กรที่มีระบบการจัดการ
ระบบนิเวศ เพ�่อป�องกัน รักษา 

ฟ��นฟ�ทรัพยากร และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

06

การสร�างคุณค�าทางสังคม
และการสนับสนุน
ในระบบเศรษฐกิจ

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับใน
เร�อ่งส�งเสร�มอาชีพและรายได�ให�กับ
เกษตรกร ผู�ประกอบการรายย�อย 

รวมถึงการสร�างคุณภาพชีว�ต
ที่ดีให�กับกลุ�มเปราะบางในสังคม

07

สนับสนุนการศึกษา
และการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับใน
เร�่องการสนับสนุนการเข�าถึง

การศึกษาที่มีคุณภาพ  ความรู� 
และทักษะในการดํารงชีว�ต

08

การเสร�มสร�างสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

เป�นองค�กรที่ช�วยให�สุขภาพ
และสุขภาวะของคนในสังคมดีข�้น

09

การเข�าถึงอาหารและนํ้า
ที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี

เป�นองค�กรที่ช�วยให�คนในสังคม
เข�าถึงอาหาร นํ้าที่ปลอดภัย 

และมีสุขภาวะที่ดี 

10

ความผูกพันกับ
ผู�มีส�วนได�เสีย

เป�นองค�กรที่ได�รับการเชื่อถือจาก
ทุกกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียทั้งในระดับ

ท�องถิ�น ระดับประเทศ 
และหร�อระดับโลก 

(ตามความเหมาะสมของธุรกิจ)

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับ
ว�ามีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปราศจากทุจร�ตคอร�รัปชันทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล 
(ตามความเหมาะสมของธุรกิจ) 

เป�นองค�กรที่ได�รับการยอมรับใน
เร�่องการให�ความเคารพต�อ

สิทธิมนุษยชนจากผู�มี
ส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

เป�นองค�กรท่ีเป�นผู�นําในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลตลอดห�วงโซ�

คุณค�า ให�มีความรู�และมีทักษะใน
การจัดการธุรกิจโดยคํานึงถึง

การพัฒนาอย�างยั่งยืน

เป�นองค�กรที่เป�นผู�นําด�าน
นวตักรรมใหม� ๆ ท้ังด�านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ� สร�างสรรค�การบร�การ 

และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของบร�ษัท เพ�่อส�งเสร�มผลกระทบ

ในเชิงบวกต�อสังคมและ
สิ�งแวดล�อมในวงกว�าง

เป�นองค�กรที่มีการดําเนินงาน
ร�วมกับคู�ค�าทางธุรกิจและ

พันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบ
อย�างรับผิดชอบ เพ�่อการพัฒนา

อย�างยั่งยืนและมีการปรับปรุง
อย�างต�อเนื่อง

Health (Living Well)

Home (Living Together)

Heart (Living Right)
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ผลสำาเร็จที่ ซีพี ออลล์ ภาคภูมิใจ ประจำาปี 2564

บ่ริษทัี่ได้้รบั่ค์ดั้เลือกเป็นสมาชิกดั้ชนีค์วามยั�งยนืด้าวโจนส์ ที่ี�มคี์ะแนนประเมนิส่งสดุ้ เป็นผ้่่นำา
อตุ่สาหกรรม (Industry Leader) ของกลุ่มอตุ่สาหกรรมธุรกจิค้์าปลกีและสนิค้์าอุปโภค์บ่รโิภค์  
(Food & Staples Retailing) ต่่อเนื�องเป็นปีที่ี� 5 โด้ยได้้รับ่ค์ัด้เลือกเป็นสมาชิกระด้ับ่โลก 
(DJSI World) ต่่อเนื�องเป็นปีทีี่� 4 และเป็นสมาชกิกลุ่มต่ลาด้เกดิ้ใหม่ (DJSI Emerging Markets)  
ต่่อเนื�องเป็นปีที่ี� 5

บ่ริษัที่ได้้รับ่การคั์ด้เลือกให้เป็นสมาชิกในด้ัชนี FTSE4Good Index กลุ่ม Emerging และ 
FTSE4Good ASEAN 5 อตุ่สาหกรรม Food Retailers & Wholesalers ซี่�งจดั้โด้ย FTSE Russell 
ต่่อเนื�องเป็นปีที่ี� 4 โด้ยมคี์ะแนนต่ดิ้อนัด้บั่ส่งสดุ้ 1 ใน 5 บ่รษิทัี่ชั�นนำาที่ั�วโลก จากการพีจิารณิา
ที่ั�ง 3 ด้้าน ได้้แก่ การกำากับ่ด้่แลกิจการ สังค์ม และสิ�งแวด้ล้อม

บ่ริษัที่ได้้รับ่การค์ัด้เลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดั้ชนีหุ้นยั�งยืน Thailand Sustainability  
Investment (THSI) ต่่อเนื�องเป็นปีที่ี� 4 โด้ยพิีจารณิาจากผ่ลการด้ำาเนินการในด้้านเศรษฐกิจ  
สังค์ม และสิ�งแวด้ล้อม ซี่�งที่ำาการค์ัด้เลือกโด้ยต่ลาด้หลักที่รัพีย์แห่งประเที่ศไที่ย

บ่ริษัที่ได้้รับ่รางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภที่ 
Highly Commended in Sustainability Awards เป็นรางวัลที่ี�มอบ่ให้กับ่บ่ริษัที่จด้ที่ะเบ่ียน 
ที่ี�ด้ำาเนินธุรกิจต่ามแนวที่างการพัีฒนาอย่างยั�งยืน โด้ยมีการกำากับ่ด่้แลกิจการที่ี�ด้ี ค์ำาน่งถ่ึง 
ผ่่้มีส่วนได้้เสียอย่างรอบ่ด้้าน

บ่ริษัที่ได้้รับ่การจัด้อันด้ับ่ระด้ับ่ B หรือเที่ียบ่เที่่า Management Level จัด้อันด้ับ่โด้ยองค์์กร
ประเมินค์วามยั�งยืนที่ี�มีมาต่รฐานการเปิด้เผ่ยข้อม่ลและเป็นทีี่�น่าเชื�อถืึอในระด้ับ่สากล CDP 
ด้้านการเปลี�ยนแปลงสภาพีภ่มิอากาศ

บ่รษิทัี่ได้้รบั่การจดั้อนัดั้บ่ในการประเมินค์วามยั�งยนื ESG Ratings ที่ี�ระดั้บ่ BBB (มาต่ราส่วน 
AAA-CCC) จาก MSCI (Morgan Stanley Capital International)

บ่ริษัที่ได้้รับ่รางวัลโด้ด้เด่้น ผ่ลการประเมินและการจัด้ระด้ับ่ธุรกิจค์าร์บ่อนต่ำ�า และยั�งยืน 
(LCSi) โด้ยองค์์การบ่ริหารจัด้การก๊าซีเรือนกระจก (องค์์การมหาชน) หรือ อบ่ก.

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ใส่ใจทุกสาระสำาคัญเพื่อความยั่งยืนทุกมิติ

บ่ริษัที่ ซีีพีี ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) และบ่ริษัที่ย่อย (“บ่ริษัที่”) จัด้ที่ำา
รายงานค์วามยั�งยืนต่่อเนื�องเป็นปีที่ี� 6 โด้ยมีวัต่ถุึประสงค์์เพืี�อเป็น 
ชอ่งที่างในการสื�อสารข้อม่ลการด้ำาเนนิงาน ภายใต้่นโยบ่ายและกรอบ่
ยทุี่ธศาสต่ร์การพัีฒนาที่ี�ยั�งยนื ให้แก่ผ้่่มส่ีวนได้้เสียที่กุกลุ่มได้้รับ่ที่ราบ่  
ค์รอบ่ค์ลุมมิติ่เศรษฐกิจ สังค์ม สิ�งแวด้ล้อม และธรรมาภิบ่าลของ
องค์์กร ซี่�งเป็นข้อม่ลระหว่างวันที่ี� 1 มกราค์ม ถึ่ง 31 ธันวาค์ม 2564 
ค์รอบ่ค์ลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก 8 หน่วยธุรกิจย่อย ในปี 2564 บ่ริษัที่มี
รายได้้จากการด้ำาเนินงานสทุี่ธ ิ587,597 ลา้นบ่าที่ (รายได้้รวม บ่รษิทัี่ 
เอกชัย ด้ีสที่ริบ่ิวชั�น ซีิสเที่ม จำากัด้ หรือโลต่ัส  ต่ั�งแต่่วันที่ี� 26 ตุ่ลาค์ม 
2564-31 ธันวาค์ม 2564) ที่ั�งนี� สามารถึด่้รายละเอียด้รายได้้จาก
ธุรกิจในกลุ่มบ่ริษัที่ ซี่�งได้้มีการเปิด้เผ่ยไว้ในรายงานประจำาปี 2564 
หน้า 2 

รายงานฉบ่บั่นี�ถึก่กำาหนด้เนื�อหารายงานบ่นพืี�นฐานการด้ำาเนนิงานของ
องค์์กรในภาพีรวมและประเด้น็สำาค์ญัที่ี�มผี่ลกระที่บ่ต่่อค์วามยั�งยืนที่ั�ง 
3 มิติ่ ภายใต่้มุมมองของผ้่่มีส่วนได้้เสียทีุ่กกลุ่ม โด้ยมีกรอบ่ในการ 

จัด้ที่ำารายงานสอด้ค์ล้องกับ่แนวที่างการจัด้ที่ำารายงานค์วามยั�งยืนใน
ระดั้บ่สากล GRI Sustainability Reporting Standards (GRI  
Standards) แบ่บ่ที่างเลอืกหลกั (Core Option) และแนวที่างการเปิด้เผ่ย
ข้อม่ลเพีิ�มเต่ิมของกลุ่มธุรกิจอาหาร (The Food Processing Sector 
Supplement) เนื�อหาของรายงานฉบ่ับ่นี�ได้้รับ่การเห็นชอบ่จากค์ณิะ
กรรมการบ่ริษัที่ พีร้อมกันนี� บ่ริษัที่มอบ่หมายให้หน่วยงานรับ่รอง
อิสระที่ี�มีค์วามน่าเชื�อถึือและได้้รับ่การยอมรับ่ในระดั้บ่สากล ได้้แก่ 
บ่ริษัที่ ลอยด้์ส รีจิสเต่อร์ กรุ๊ป จำากัด้ (LRQA Group Limited)  
เป็นผ่่้ให้ค์วามเชื�อมั�นสำาหรับ่รายงานฉบ่ับ่นี�

สำาหรับ่ปี 2564 ชุด้ข้อม่ลที่ี�ได้้รับ่การที่วนสอบ่ประกอบ่ด้้วย GRI 
302-1, GRI 302-3, GRI 303-3, GRI 305-1, GRI 305-2,  
GRI 305-3 (Upstream transport and distribution, Business travel), 
GRI 305-4 GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 403-9, 
GRI 403-10, FPSS FP6 และ GRI 405-2

บริการ
รานสะดวกซื้อ

บริการ
ดานคาสง

บริการ
ดานการเงิน

บริการ
ดานการศึกษา

บริการ
ดานสารสนเทศ

บริการ
ดานสื่อสาร
การตลาด

บริการ
ดานการบริหาร

โลจิสติกส

บริการผลิตและ
จำหนายเบเกอรี่ 

อาหารพรอมรับประทาน
อาหารแชแข็ง
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บ่ริษัที่ที่บ่ที่วนประเด้็นสำาค์ัญด้้านค์วามยั�งยืน โด้ย
พีจิารณิาจากปัจจัยที่ั�งภายในและภายนอกทีี่�เกี�ยวข้องกบั่
การด้ำาเนินงาน ต่ลอด้จนค์วามค์าด้หวงัของผ้่่มสีว่นได้้เสีย
ทีุ่กกลุ่ม บ่ริษัที่ประเมินประเด้็นด้้านค์วามยั�งยืนที่ี�สำาค์ัญ
ต่ามกระบ่วนการ ภายใต่้หลักสำาคั์ญ 10 ประการ ของ 
Global Reporting Initiative Standards (GRI) ด้ังนี�

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2564

ในปี 2564 บ่ริษัที่มีกระบ่วนการและขั�นต่อนการประเมินประเด้็น
ค์วามสำาค์ัญด้้านค์วามยั�งยืนที่ี�สำาค์ัญ 3 ขั�นต่อนหลัก ด้ังนี�

Global Reporting 
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ผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอองคกร ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม
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เมทร�กซ�ผลการประเมินประเด็นด�านความยั่งยืนที่สําคัญ ป� 2564 

ผูมีสวนไดเสียใหความสนใจสูง
 1. ธรรมาภิบาลและการตอตานการทุจริต
 4. นวัตกรรมและการสรางคุณคา
 5. การจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ
 6. การสรางคุณคาทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ
 11. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 13. การจัดการบรรจุภัณฑที่ยั่งยืน

ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจปานกลาง
 2. เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 3. การพัฒนาทุนมนุษย
 8. การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
 9. การเขาถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี
 10. ความผูกพันกับผูมีสวนไดเสีย
 12. ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
 14. การจัดการขยะอยางยั่งยืน

ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจตํ่า
 7. สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 15. การปกปองฟนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะอนุกรรมการพฒันาความยัง่ยืนองค�กร
รวบรวมประเด็นสําคัญด�านความย่ังยืน 
โดยพ�จารณาจากการปรับกลยุทธ�องค�กร 
แหล�งข�อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ระบุประเดน็ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธรุกิจ
และผู�มีส�วนได�เสยี ครอบคลุมมติิเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล�อม ได�แก� 
• กรอบการรายงานความย่ังยืนสากล 

(Global Reporting Initiative : GRI) 
• ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones 

Sustainability Indices : DJSI) 
• แนวโน�มของโลก (Global Trend) 
• ประเด็นด�านการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ

องค�การสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 

• คณะกรรมการว�าด�วยมาตรฐานทางบัญชี
ความย่ังยืน(Sustainability Accounting 
Standards Board : SASB)

• ประเด็นสําคญัอืน่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน 
หร�ออุตสาหกรรมท่ีเ ก่ียวเน่ือง อาทิ 
กลุ�มธุรกิจค�าปลีก กลุ�มธุรกิจอาหาร 
กลุ�มธรุกิจอคีอมเมิร�ซและเทคโนโลยีดจิ�ทัล 
และธุรกิจด�านการศึกษา

บร�ษัทนําเสนอประเด็นด�านความย่ังยืนท่ี
สําคัญต�อคณะกรรมการบร�หารซึ่งเป�น
ตัวแทนผู�บร�หารระดบัสูง เพ�อ่รบัรองการจดั
ลําดับความสําคญั ภายใต�การคํานึงถงึระดบั
อทิธพิลต�อการประเมินและการตัดสินใจของ
ผู�มีส�วนได�เสียควบคู�ไปกับระดบัความสําคญั
ท่ีมีนัยต�อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวดล�อม นอกจากนี้  บร�ษัทยัง
ตรวจสอบความถกูต�องของการประเมินและ
การจดัลําดบัประเดน็ด�านความยัง่ยืนท่ีสําคญั 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งความคาดหวัง มุมมอง 
และข�อเสนอแนะต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานด�านความยั่งยืนขององค�กรต�อ
ผู� มีส�วนได� เ สียทุกกลุ�ม โดยรวบรวม
ความคดิเห็นของผู�มีส�วนได�เสียและจดัการ
ประชุมภายในองค�กรเพ�่อทบทวนข�อมูล
ของกระบวนการประเมินประเด็นด�าน
ความยั่งยืนท่ีสําคัญ ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บร�หาร (Executive Committee : 
Ex.Com) ซ่ึงเป�นผู�บร�หารระดับสูงทําหน�าท่ี
ทบทวน และเห็นชอบผล การประเมนิประเดน็
ด�านความยั่งยืนท่ีสําคัญประจําป� 2564   
ซึ่งแสดงในเมทร�กซ�ผลการประเมินประเด็น
ด�านความยั่งยืนที่สําคัญ

1
การระบุประเด็นสําคัญ

บร�ษัทนําประเดน็ความยัง่ยนืสําคญัทีร่วบรวม
จากแหล�งข�อมูล มาผ�านการคดักรองเบ้ืองต�น 
โดยได�รับการทบทวนจากท่ีปร�กษาที่มี
ความน�าเชือ่ถอื พร�อมท้ังสํารวจความคดิเห็น 
และความคาดหวงัของผู�มีส�วนได�เสยีทุกกลุ�ม
ผ�านการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจดั
ลําดับประเด็นด�านความย่ังยืนที่สําคัญ
ต�อผู� มีส� วนได� เ สีย เองและต�อองค�กร 
ตลอดจนการทบทวนประเดน็สําคญัอืน่จาก
อุตสาหกรรมเดียวกันหร�ออุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวเน่ือง โดยมีผู�มีส�วนได�เสีย ผู�บร�หาร 
และพนักงานของบร�ษัทเข�าร�วมให�ความเห็น
กว�า 3,688 ราย 

2
การจัดลําดับประเด็น
ด�านความยั่งยืนที่สําคัญ

3
การตรวจสอบความถกูต�อง
ของประเดน็ด�านความย่ังยืน
ทีสํ่าคญัและทบทวน
เพ�อ่พฒันาอย�างต�อเน่ือง
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มิติ ประเด็น
กรอบ GRI 
ที่เกี่ยวข้้อง

ข้อบเข้ต

ภายใน
องค์กร

 ภายนอกองค์กร

พนักงาน
พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ค่ค้่า ผู้่้ส่่งมอบส่นิค้า
หรือบรกิาร และ 
เจ้าหน้ีการค้า

ภาครัฐ ลก่ค้า
ส่ังคม

และชุมชน
ผู้่น้ำทาง
ความคดิ

นกัลงทนุและ
ผู้่้ถืือหุ้น

เศ
รษั

ฐก
ิจ

ธรรมาภิบาลและการต่อต้าน 
การทุจริต

102-19, 102-30, 
205-2

เคารพและปฏิิบัติตามหลัก 
ส่ิทธิมนุษยชนส่ากล

403-4, 405-1, 
406-1, 412-2

การพัฒนาทุนมนุษย์ 404-2, 404-3

นวัตกรรมและการส่ร้างคุณค่า 203-1

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างรับผู้ิดชอบ

204-1

สัง
คม

การส่ร้างคุณค่าทางส่ังคมและ
การส่นับส่นุนในระบบเศรษฐกิจ

103-1, 103-2

ส่นับส่นุนการศึกษา 
และการเรียนร่้ตลอดชีวิต

103-1, 103-2

การเส่ริมส่ร้างสุ่ข้ภาพและ 
สุ่ข้ภาวะที่ดี

FP5-FP7, 417-1

การเข้้าถืึงอาหาร และน้ำที่
ปลอดภัยและสุ่ข้ภาวะที่ดี

103-1, 103-2

ความผู้่กพันกับผู้่้มีส่่วนได้เส่ีย 103-1, 103-2

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่ภาพภ่มิอากาศ

302-4 

ประส่ทิธภิาพการใช้พลงังาน
302-1, 303-3, 

303-4

การจัดการบรรจุภัณฑ์์ที่ยั่งยืน 301-1, 301-2

การจัดการข้ยะอย่างยั่งยืน 306-1, 306-2

การปกป้องฟื้้�นฟื้่ระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

304-1, 304-2, 
304-3

ขอบเขตประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
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ที่ั�งนี�ข้อม่ลในเล่มรายงานค์วามยั�งยืน ได้้รบั่การที่วนสอบ่โด้ยผ้่่ที่วนสอบ่ภายนอกผ่่านกระบ่วนการค์ดั้เลอืกโด้ยค์ณิะกรรมการ เพืี�อให้แน่ใจได้้ว่า 
หน่วยงานผ้่่ที่วนสอบ่เป็นอิสระต่่อการด้ำาเนินธุรกิจขององค์์กรมีค์ุณิวุฒิและมีค์วามสามารถึในการที่วนสอบ่อ้างอิงต่ามมาต่รฐานการที่วนสอบ่ 
AA1000AS v3 ต่ามภาค์ผ่นวกของรายงานค์วามยั�งยืนฉบ่ับ่นี�

ประเภทธุรกิจ ด้านเศรษัฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

บริการร้านส่ะดวกซื้อ

บริษัท ซึ่ีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ออลล์ เวลเนส จำากัด 

บริษัท ซึ่ีพี รีเทลลิงค์ จำากัด

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ�ง จำากัด

บริการด้านค้าส่่ง

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บริการด้านการเงิน

บริษัท เคาน์เตอร์เซึ่อร์วิส จำากัด

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด

บริการผู้ลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข้็ง

บริษัท ซึ่ีพีแรม จำากัด

บริษัท ซึ่ีพี ฟู้ดแล็บ จำากัด

บริการด้านการศึกษา

บริษัท ศ่กษาภิวัฒน์ จำากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(สาธิตพีไอเอ็ม)

บริษัท ปัญญธารา จำากัด

บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำากัด

บริการด้านส่ารส่นเทศ

บริษัท โกซึ่อฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริการด้านส่ื่อการตลาด

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำากัด

บริการด้านการบริหารโลจิส่ติกส่์

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำากัด

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำากัด

บ่ริษัที่ด้ำาเนินงานและรายงานผ่ลในหัวข้อต่่าง ๆ ต่ามนำ�าหนักและค์วามเกี�ยวข้อง ค์รอบ่ค์ลุมทีุ่กหน่วยธุรกิจด้ังนี�

หมายเหต ุ: ผลดำาเนินการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมไมค่รอบคลมุ บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซึ่ิสเทม จำากัด หรือ โลตัส  
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HEART

สรรค์์สร้างธุุรกิิจ  

เปิิดเผย โปิร่งใส

เค์ียงข้้างค์นไทย  

ด้วยหััวใจธุรรมาภิิบาล

ธรรมาภิบาลและ
การต่อต้านการทุจริต

เคารพและปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การพัฒนาทุนมนุษย์

นวัตกรรมและ
การสร้างคุณค่า

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ
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การท่ี่� ซ่ีพีี ออลล์ ได้้รับการยอมรับว่่าเป็็นองค์์กรผู้้้นำาด้้านค์ว่ามยั�งยืน 
อย่างต่่อเนื�อง มิใช่่เป็็นค์ว่ามสำำาเร็จเพีียงช่ั�ว่ข้้ามวั่น หากแต่่เกิด้จาก 
พีนกังานที่กุค์น ที่กุระด้บั รว่มพีลงักนัป็ฏิบิตั่หิน้าที่่�ต่ามค์ว่ามรบัผู้ดิ้ช่อบ 
อย่างสำมำ�าเสำมอ กำากบัด้แ้ลกจิการด้้ว่ยค์ว่ามสุำจริต่ โป็ร่งใสำ เค์ารพีกฎหมาย 
และมุ่งมั�นต่่อต้่านการค์อร์รัป็ช่ัน จนกลายเป็็นธรรมาภิิบาลป็ระจำาใจ 
ข้องช่าว่ ซ่ีพีี ออลล์ 

ธรรมาภิบาล
และการต่อต้านการทุจริต 

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค	และผลิตท่ีย่ังยืน

12.6 สำนับสำนุนให้บริษัที่ โด้ยเฉพีาะบริษัที่ข้้ามช่าติ่และบริษัที่ข้นาด้ใหญ่ รับแนว่ป็ฏิิบัติ่ท่ี่�ยั�งยืนไป็ใช้่  
และผู้นว่กข้้อม้ลด้้านค์ว่ามยั�งยืนลงในว่งจรการรายงานข้องบริษัที่เหล่าน้ัน

SDG16	ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	 
และสร้างสถาบัน	ท่ีมีประสิทธิผล	รับผิดรับชอบ	และครอบคลุมในทุกระดับ

16.3 ส่ำงเสำริมนิติ่ธรรมท้ัี่งในระดั้บช่าติ่และระหว่่างป็ระเที่ศ และสำร้างหลักป็ระกันว่่าจะม่การเข้้าถึง 
ค์ว่ามยุติ่ธรรมอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมแก่ทุี่กค์น

16.5  ลด้การทุี่จริต่ในต่ำาแหน่งหน้าท่ี่�และการรับสิำนบนทุี่กร้ป็แบบ

16.7 สำร้างหลักป็ระกันว่่าจะม่กระบว่นการตั่ด้สิำนใจท่ี่�ม่ค์ว่ามรับผิู้ด้ช่อบ ค์รอบค์ลุม ม่ส่ำว่นร่ว่ม  
และม่ค์ว่ามเป็็นตั่ว่แที่นท่ี่�ด่้ ในทุี่กระดั้บการตั่ด้สิำนใจ



ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต 

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
ป็รับป็รุงแก้ไข้นโยบายต่่อต้่านการค์อร์รัป็ชั่นและแนว่ป็ฏิิบัติ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้้อง 
เพืี�อให้เกิด้ค์ว่ามชั่ด้เจนและเห็นผู้ลในที่างป็ฏิิบัติ่

ข้อการรับรองมาต่รฐานสำากลระบบการจัด้การค์ว่ามป็ลอด้ภัิยข้องข้้อม้ล 
ISO 27001 และ มาต่รฐานการจัด้การข้้อม้ลส่ำว่นบุค์ค์ล ISO 27701 จาก
กระบว่นการสำำาคั์ญบริหารข้้อม้ลสำมาชิ่กออลล์เมมเบอร์ (All Member)

ส่ำงเสำริม ให้ค์ว่ามร้้ และสำนับสำนุน SMEs กลุ่มผู้้้รับเหมาก่อสำร้าง  
ป็ระกาศเจต่นารมณ์เข้้าร่ว่มเป็็นสำมาชิ่ก CAC

จัด้อบรมหลักส้ำต่รธรรมาภิิบาลและการต่่อต้่านทุี่จริต่ และค์ว่ามเส่ำ�ยงด้้าน
การคุ้์มค์รองข้้อม้ลส่ำว่นบุค์ค์ล ค์ว่ามมั�นค์งป็ลอด้ภัิยที่างไซีเบอร์ ให้แก่
พีนักงานทุี่กระดั้บ ผู่้านระบบ E-Learning

ยกระดั้บการสำร้างวั่ฒนธรรมการที่ำางานท่ี่�สำอด้ค์ล้องกับกฎหมาย  
กฎกระเบ่ยบ และข้้อบังคั์บที่างการค้์า

ได้รับการจัดอันดับการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 
Rating) โดยสถาบันท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเทียบเท่า
ในระดับดีเลิศ (Excellence)

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว 
ผู้ลด้ำาเนินงาน

เป้็าหมายปี็ 2564

เป้็าหมายปี็ 2573

2562

2563

2564

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
ได้้รับการป็ระเมิน ระดั้บด่้เลิศ (Excellence) หรือระดั้บ 5 ด้าว่ จากการ 
เปิ็ด้เผู้ยรายงานการกำากับด้้แลกิจการ บริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนโด้ยสำมาค์ม 
ส่ำงเสำริมสำถาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD) ต่่อเนื�องเป็็น ปี็ท่ี่� 3

ได้้รับการรับรองมาต่รฐานสำากลระบบการจัด้การค์ว่ามป็ลอด้ภัิย 
ข้องข้้อม้ล ISO 27001 และ มาต่รฐานการจัด้การข้้อม้ลส่ำว่นบุค์ค์ล  
ISO 27701 จากกระบว่นการสำำาคั์ญบริหารข้้อม้ลสำมาชิ่กออลล์เมมเบอร์  
(All Member)

ยกระดั้บคุ์ณภิาพีสำมาชิ่ก CAC เป็็น Change Agent ข้ยายเค์รือข่้าย 
ธุรกิจโป็ร่งใสำไป็ยังบริษัที่ค่้์ค้์าโด้ยการสำนับสำนุนให้บริษัที่ค่้์ค้์าป็ระกาศ
เจต่นารมณ์เข้้าร่ว่มเป็็นสำมาชิ่ก CAC

ร้อยละ 100 พีนักงานทุี่กระดั้บได้้รับการอบรมและผู่้านการที่ด้สำอบ
หลักสำ้ต่รธรรมาภิิบาลและการต่่อต่้านทีุ่จริต่ 

ร้อยละ 100  ค์้่ค์้าลำาด้ับที่่�  1 ได้้รับการสำื�อสำารค์้่มือจริยธรรม 
และแนว่ที่างป็ฏิิบัต่ิสำำาหรับค์้่ค์้า 

ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
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ความเสี่ยงและโอกาส
การเสริมสร้างองค์์กรให้้มีประสิทธิิภาพในการดำำาเนินธิุรกิจน้�น  
ส่วนสำาค์ญ้ที�สุดำเกดิำจากการให้้ค์วามสำาค์ญ้เร่�องการกำากบ้ดูำแลกจิการ  
ซึ่่�งเป็นปัจจ้ยในการเพิ�มขีีดำค์วามสามารถการแขี่งข้ีนทางธิุรกิจ  
สร้างค์วามเช่ื่�อม้�นให้้แก่ผูู้้มีส่วนได้ำเสียในระยะยาวและด่ำงดูำดำ 
ค์วามสนใจขีองน้กลงทุน ตลอดำจนเป็นแนวทางสำาค์้ญที�ชื่่วยสร้าง
ค์ุณค์่าให้้กิจการและชื่่วยข้ีบเค์ล่�อนองค์์กรไปสู่การเติบโตอย่างย้�งย่น 
องค์์กรตระห้น้กถ่งการดำำาเนินธุิรกิจที�ค์ำาน่งถ่งจริยธิรรม ค์ุณธิรรม 
ค์วามโปรง่ใส และตอ่ต้านทจุรติค์อรร้์ปช้ื่น ตลอดำจนจด้ำการค์วามเสี�ยง

แนวทางการดำาเนินงาน
บริษั้ท ซึ่ีพี ออลล์ จำาก้ดำ (มห้าชื่น) ดำำาเนินงานดำ้านกำาก้บดำูแลกจิการ 
โดำยค์ณะกรรมการกำาก้บดำูแลด้ำานค์วามย้�งย่นและบรรษ้ัทภิบาล 
ขีององค์์กร ทำาห้น้าที�กำาห้นดำนโยบายการกำาก้บดูำแลกิจการ  
นโยบายค์วามย้�งย่น นโยบายดำา้นการตอ่ตา้นทจุรติค์อรร้์ปช้ื่น รวมถง่
จริยธิรรมธิุรกิจและขี้อพ่งปฏิิบ้ติในการทำางาน ตลอดำจนทำาห้น้าที�
ทบทวนนโยบายการกำากบ้ดำแูลกจิการอยา่งตอ่เน่�อง เพ่�อให้้ทน้ตอ่การ
เปลี�ยนแปลงและสอดำค์ล้องกบ้ห้ล้กบรรษัท้ภิบาลขีองห้นว่ยงานกำากบ้
ดำูแลตามกฎห้มายและแนวปฏิิบ้ติสากลอย่างเห้มาะสม นอกจากนี� 
บริษั้ทจ้ดำการอบรมห้ล้กสูตรธิรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต
ค์อร์ร้ปช้ื่นให้้แก่พน้กงานในองค์์กรทกุระด้ำบและทำาแบบทดำสอบค์วามรู้ 
ค์วามเขี้าใจอย่างต่อเน่�อง โดำยมุ่งสร้างค์วามตระห้น้กและส่งเสริม 
ค์วามรู้ ค์วามเข้ีาใจต่อการดำำาเนินงานให้้ถูกตอ้งดำว้ยจรยิธิรรมที�ดำตีาม
ห้ล้กธิรรมาภิบาล รวมถ่งสร้างจิตสำาน่กที�ดำีเพ่�อมุ่งสู่การเป็นองค์์กรที�
มหี้ล้กปฏิิบติ้ในการดำำาเนนิธิรุกิจที�มีประสิทธิภิาพและโปร่งใส ตลอดำจน 
ขี้บเค์ล่�อนองค์์กรไปสู่ผูู้้นำาดำ้านค์วามย้�งย่น 

ที�อาจเกิดำข่ี�นต่อองค์์กรอย่างมีประสิทธิิภาพ ภายใต้การปฏิิบ้ติ 
ตามกฎห้มายและห้ล้กเกณฑ์์ขีองห้น่วยงานกำาก้บดำูแลที�เกี�ยวขี้อง 
ค์วบค์ู่ก้บการสร้างค์วามเข้ีาใจและส่�อสารให้้แก่พน้กงานทุกระด้ำบ 
ในองค์์กรให้้สามารถนำาไปปฏิิบ้ติได้ำอย่างถูกต้อง ลดำค์วามเสี�ยงเร่�อง 
การละเมิดำกฎห้มาย ปัจจุบน้การบูรณาการด้ำานค์วามย้�งย่นและการกำากบ้
ดำูแลกิจการเป็นประเดำ็นที�ผูู้้มีส่วนได้ำเสียให้้ค์วามสำาค์้ญซึ่่�งถ่อเป็น 
ค์วามท้าทายในการผู้ล้กด้ำนให้้องค์์กรเป็นผูู้้นำาด้ำานค์วามย้�งย่น 
อย่างต่อเน่�อง

ท้�งนี� ผู้ลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำเช่ื่�อไวร้ส
โค์วิดำ 19 ส่งผู้ลให้้ค์ณะผูู้้บรหิ้ารมคี์วามตระห้น้กถง่ผู้ลกระทบที�ส่งผู้ล
ต่อการดำำาเนินธิุรกิจ และผูู้้มีส่วนไดำ้เสียทุกกลุ่ม ดำ้งน้�น บริษั้ทจ่งมีการ
ตอบสนองต่อผู้ลกระทบด้ำงกล่าว ผู้่านการกำาห้นดำมาตรการป้องก้น
โรค์ติดำเชื่่�อไวร้สโค์วิดำ 19 สำาห้ร้บพน้กงานท้�งภายในสำาน้กงาน ศููนย์
กระจายสินค์้า และร้าน 7-Eleven รวมไปถ่งลูกค์้า อาทิ มาตรการ
ทำางานที�บา้น (Work from home) การกำาห้นดำข้ี�นตอนการจด้ำส่งสินค์า้
แบบ 7Delivery เพ่�อลดำค์วามเสี�ยงในการส้มผู้้สสำาห้ร้บพน้กงาน 
7-Eleven และลูกค์้า ตลอดำจนจ้ดำให้้มีสว้สดิำการสำาห้ร้บพน้กงานที�
ค์รอบค์ลุมถ่งค์รอบค์ร้วพน้กงานดำ้วยเชื่่นก้น

	 อ่่านรายละเอ่ียดเพิ่่�มเติ่มได้ที่ี�	
 นโยบายกำกับดูแลกิจการ
 https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/03/CG-policy-Thai_23Jul2019.pdf 
	 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
 https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2021/06/CP-ALL-Anti-Corruption-Policy_080116_1.pdf
	 นโยบายความยั่งยืน
 https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2021/06/Sustainable-Development-Policy-and-Goals-2564-2573-th-08-06-2564.pdf
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ESG Issue That May Impaot
Investment Performanoe

1 ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบในฐานะผูนํา
ที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

2 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักของกิจการ
ที่เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน

3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

5 เสริมสรางนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ

6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน 
และการเปดเผยขอมูล

8 สนับสนุน การมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ ซีพี ออลล

1. สิ่งแวดลอม 
• การจัดการทรัพยากร 
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
•  อุบัติการณดานสิ่งแวดลอม 
• การบรรเทาผลกระทบ
 ดานสิ่งแวดลอม

2. สังคม 
•  สิทธิมนุษยชน 
•  สรางความสัมพันธกับชุมชน 
•  การตรวจสอบหวงโซอุปทาน

3. ธรรมาภิบาล 
• คาตอบแทนผูบริหาร 
• สิทธิของผูถือหุน 
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• วิสัยทัศน

การปองกัน
ความขัดแยง

ทางผลประโยชน

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรมการ

การบร�หาร
ความเสี่ยง

จร�ยธรรมและ
จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ

นโยบาย
ตอตานคอรรัปชัน

สิทธิของ
ผูถือหุน

การปฏิบัติตอ
ผูถือหุน

อยางเทาเทียม

บทบาท
ของผูมี

สวนไดสวนเสีย

การเปดเผย
ขอมูลและ

ความโปรงใส



สรุปผลการดำาเนินงานปี 2564
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การอบรมและสื่อสารดานธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริต

สรางวัฒนธรรมการทำงานใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

องคประกอบคณะกรรมการบริษัท

15 รายชาย

เพศชาย

กรรมการที่ไม�ได�มีส�วนร�วม
ในการบร�หาร

5 ราย5 ราย
กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร

6 ราย
กรรมการอิสระ 

เพศหญิง

1 รายหญิง

ระยะเวลาดำรงตำแหนง

ระยะเวลาดํารงตําแหน�งเฉลี่ย 

15.61  ป

หน�วยงานที่มีความเสี่ยงด�านกฎหมาย 
และการทุจร�ตได�รับการประเมินความเสี่ยง

รอยละ100
หน�วยงานที่มีความเสี่ยงมีมาตรการ

การจัดการความเสี่ยง

รอยละ100

ผูบริหารและพนักงาน

ระดับบริหาร

1,992 ราย
รอยละ 100

ระดับแผนก

8,496 ราย
รอยละ 100

ระดับพนักงานและเจาหนาที่

64,990 ราย
รอยละ 100

คูคาลำดับที่ 1

ไดรับการสื่อสาร

4,710 ราย
รอยละ 100

ลงนามรับทราบ

4,710 ราย
รอยละ 100

ไดรับการฝกอบรม

3,943 ราย
รอยละ 83.72

การทุจริตคอรรัปชัน

การรายงานทุจริตที่ตรวจพบ (กรณี) สัดสวนพื้นที่ดำเนินการที่เกิดการทุจริต (รอยละ)

อัตราการทุจริตราน 7-Eleven เฉลี่ยตอรานตอป (รอยละ) ขอรองเรียนการละเมิดขอมูลสวนบุคคล (กรณี) 
ที่ผานการพิสูจนแลววาผิดจริง

247

388

409

434

ป� 2561

ป� 2562

ป� 2563

ป� 2564

0.022

0.033

0.032

0.033

ป� 2561

ป� 2562

ป� 2563

ป� 2564

ราน 7-Eleven

0.9815
ศูนยกระจายสินคา

0.0069
สำนักงาน

0.0115

ป 2564

รายงานทุจร�ตที่ตรวจพบ

ตรวจสอบแล�วพบว�าทุจร�ตจร�ง

ดําเนินการแก�ไข

434

434

434

ข�อมูลคู�ค�า

0
ข�อมูลลูกค�า

0
หน�วยงานกํากับดูแล

0



ความเสี่ยง

หน�วยงานกำกับ
ดูแล

การปฏิบัติงาน



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
บรษ้ิัท ซึ่พี ีออลล์ จำากด้ำ (มห้าชื่น) มคี์ณะกรรมการบริษัท้จำานวน 16 ท่าน ประกอบด้ำวยกรรมการที�เป็นผูู้บ้รหิ้ารจำานวน 5 ท่าน กรรมการที�เป็นอสิระ
จำานวน 6 ท่าน และกรรมการที�ไม่เป็นผูู้้บรหิ้ารจำานวน 5 ท่าน นอกจากนี� บรษิัท้มอบอำานาจในการดำำาเนินงานโดำยแบ่งแยกอำานาจดำำาเนินงานระห้ว่าง
ประธิานกรรมการ (Chairman) และประธิานกรรมการบริห้าร (CEC) ไว้อย่างช้ื่ดำเจนและต้องไม่เป็นบคุ์ค์ลเดำยีวกน้ ท้�งนี�บริษัท้ได้ำมีการเปิดำเผู้ยข้ีอมูล
ค์วามรู้ค์วามชื่ำานาญเฉพาะดำา้นขีองค์ณะกรรมการบริษัท้ ผู้า่นเมทริกซ์ึ่ค์วามรู้ค์วามชื่ำานาญเฉพาะดำา้นขีองค์ณะกรรมการบริษัท้ (Board Skills  
Matrix) และข้ีอมลูประสบการณ์ขีองค์ณะกรรมการบริษัท้ (Board Industry Experience) เพ่�อแสดำงถง่ค์วามเชีื่�ยวชื่าญ ทก้ษัะ และประสบการณ์  
ตลอดำจนค์ุณสมบ้ติที�เห้มาะสมในตำาแห้น่งกรรมการบริษั้ทให้้สอดำค์ล้องตามมาตรฐานการจำาแนกอุตสาห้กรรมระด้ำบโลก (Global Industry  
Classification Standard : GICS) กลุ่มสนิค้์าที�จำาเป็นต่อการดำำารงชีื่วติ (Consumer Staples) และดำำาเนนิงานตอบสนองต่อกลยุทธ์ิและเป้าห้มาย 
ขีองบริษั้ท ตลอดำจนผูู้้มีส่วนไดำ้เสีย อย่างมีประสิทธิิภาพ

เมทริกซ์ความรู้ ความชำานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix)

จํานวนคณะกรรมการบร�ษัทฯ

1614120 2 4 6 8 10

ความมั่นคงและสังคม

กฎหมายและคดีความ

บร�หารธุรกิจและการจัดการองค�กร

เทคโนโลยีดิจ�ทัล สารสนเทศ 
และความปลอดภัยทางไซเบอร�

บร�หารความเสี่ยง
และการจัดการภาวะว�กฤต

การบัญชีและการตรวจสอบภายใน

เศรษฐศาสตร�การเง�นและธนาคาร

อุตสาหกรรมค�าปลีกและการตลาด

โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 2564
บริษั้ทเขี้าร้บการประเมินการเปิดำเผู้ยรายงานการกำาก้บดำูแลกิจการ 
บริษั้ทจดำทะเบียนไทยประจำาปี 2564 จากสมาค์มส่งเสริมสถาบ้น 
กรรมการบริษ้ัทไทย (IOD) โดำยมีห้ล้กเกณฑ์์การประเมินใน  
5 ห้มวดำ ได้ำแก่ 1. สิทธิิขีองขีองผูู้้ถ่อหุ้้น 2. การปฏิิบ้ติต่อผูู้้ถ่อหุ้้น 
อย่างเท่าเทียมก้น 3. การค์ำาน่งถ่งบทบาทขีองผูู้้มีส่วนได้ำเสีย  
4. การเปิดำเผู้ยขี�อมูลและค์วามโปร�งใส 5. ค์วามร้บผิู้ดำชื่อบขีอง 
ค์ณะกรรมการ โดำยในปี 2564 บริษัท้ได้ำรบ้การประเมินในระด้ำบดีำเลิศู  
(Excellence5) ห้ร่อ 5 ดำาว และมีค์ะแนนสูงกว่าค์่าเฉลี�ยขีองบริษั้ท 

ในกลุ่ม SET 100 Index และ SET 50 Index ในทุกห้มวดำ นอกจากนี�  
บริษัท้ยง้อยู่ในกลุ่มที�มีค์ะแนนสูงสุดำ (Top Quartile) ขีองบริษ้ัทที�มีมูลค่์า 
ทางการตลาดำ (Market Capitalization) ขีนาดำ 10,000 ล้านบาท  
ขี่�นไปอีกดำ้วย
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การบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษ้ัทตระห้น้กถ่งค์วามเสี�ยงห้ลากห้ลายรูปแบบซ่ึ่�งอาจส่งผู้ลกระทบต่อองค์์กรอย่างต่อเน่�อง โดำยกำาห้นดำให้้ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสี�ยง  
ทำาห้น้าที�กำาห้นดำนโยบายและแนวทางการบริห้ารค์วามเสี�ยงขีององค์์กร โดำยมีห้น่วยงานบริห้ารค์วามเสี�ยงและห้น่วยงานกำาก้บดูำแล  
ทำาห้น้าที�ร่วมเป็นค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสี�ยง เพ่�อให้้การดำำาเนินงานมีประสิทธิิภาพภายใต้การกำาก้บดูำแลกิจการที�ดีำและสอดำค์ล้องก้บเป้าห้มาย 
ขีององค์์กร พร้อมก้นนี� ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสี�ยงย้งทำาห้น้าที�รายงานผู้ลการดำำาเนินงานด้ำานค์วามเสี�ยง และนำาเสนอต่อค์ณะกรรมการ 
ตรวจสอบและค์ณะกรรมการบริษ้ัท ปีละ 2 ค์ร้�ง เพ่�อสอบทานผู้ลการดำำาเนินงานขีองกระบวนการบริห้ารค์วามเสี�ยงองค์์กร ตลอดำจนห้าแนวทาง
แก้ไขีที�สามารถเพิ�มประสิทธิิภาพการทำางานด้ำานการบริห้ารค์วามเสี�ยงให้้ค์รอบค์ลุมยิ�งข่ี�น

นอกจากนี� บริษั้ทกำาห้นดำกรอบการบริห้ารค์วามเสี�ยงและภาวะวิกฤตเพ่�อการดำำาเนินธุิรกิจอย่างย้�งย่น เพ่�อเป็นแนวทางในการดำำาเนินงาน 
ด้ำานการบริห้ารค์วามเสี�ยง ที�อาจส่งผู้ลกระทบต่อการดำำาเนินงานและเป้าห้มายขีององค์์กร รวมท้�งสามารถจ้ดำทำาแผู้นค์วบค์ุมค์วามเสี�ยง 
ในทกุด้ำานได้ำอย่างเห้มาะสม 

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

สำนัก

ผูบริหาร
หนวยงาน

นักบริหาร
ความเสี่ยง
หนวยงาน

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสียงทุกสัปดาห

รายงานคณะกรรมการบริษัท 
ทุกครึ่งป

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครึ่งป

กํา
กับ

ดูแ
ล

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
ดำ

เน
ินง

าน

รายงานคณะกรรมการบริษัททุกครึ่งป

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ
คุณทวีศักด จิตสมานกุล

ผูตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

Enterprise Risk Manager
คุณวิเชียร จึงวิโรจน

หนวยงานบริหารความเสี่ยง

คณะประเมินความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการบริษัท

สายงาน
การตลาด

สายงาน
บร�หาร

ผลิตภัณฑ�

สายงาน
ปฎิบัติการ

สายงาน
จัดซื้อ

สายงาน
กระจาย
สินค�า

สายงาน 
CAF-M

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล

สายงาน
บัญชีและ
การเง�น

สายงาน
สารสนเทศ

สายงาน
พัฒนา

ความย่ังยืน

สายงาน 
Corporate 

Strategy

โครงสร้างบริหารความเส่ียงองค์กร...กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
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โดำยบริษั้ทจ้ดำกลุ่มค์วามเสี�ยงที�อาจส่งผู้ลกระทบต่อการดำำาเนิน 
ธิรุกจิได้ำ 3 กลุ่ม ด้ำงนี�

1. กลุ่มค์วามเสี�ยงท้�วไปที�สามารถเกิดำขี่�นไดำ้ในการดำำาเนินงาน

2. กลุ่มค์วามเสี�ยงด้ำานค์วามย้�งย่น ห้ร่อค์วามเสี�ยงที�ไม่เกี�ยวขีอ้ง

ก้บการเงิน

3. กลุ่มค์วามเสี�ยงที�เกิดำให้ม่ (Emerging Risk)

ซึ่่�งกำาห้นดำให้้มกีารประเมนิค์วามเสี�ยงเป็นประจำาทกุปี และจด้ำอบรมให้้
ค์วามรู้เร่�องมาตรการลดำค์วามเสี�ยงที�เกี�ยวข้ีองให้้แก่ห้น่วยงานต่าง ๆ  
ทุกไตรมาส โดำยมีผูู้้ประสานงานด้ำานค์วามเสี�ยง (Risk Champion)  
ทำาห้น้าที�ให้้ค์วามรู้ ตลอดำจนมีกลไกการค์วบคุ์ม และการตรวจติดำตาม 
เพ่�อส่งเสริมให้้พน้กงานปฏิิบต้ติามกระบวนการ และตามกฎห้มายอย่าง
เค์ร่งค์ร้ดำ ทน้การเปลี�ยนแปลงในการจด้ำการเห้ตุวกิฤตแิละสน้บสนุนการ
ข้ีบเค์ล่�อนกลยุทธ์ิองค์์กร ด้ำงนี�

กลไกการควบคุมภายในและตรวจติดตามความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง คัดเลือกกระบวนการ
ที่มีความเสี่ยงสูง

กำหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

สุมตรวจประเมิน
มาตรการควบคุม
โดยผูตรวจสอบ

ทบทวน Internal 
Process Risk & 

Control ทุกไตรมาส

• ดำเนินการโดย Risk Champion
• ความเสี่ยงที่มีการประเมิน ไดแก
 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(PDPA) 

 2) การปฏิบัติตามมาตรฐาน
กระบวนการ กฎหมาย 
กฎระเบียบบริษัท สำหรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวของภายใต
สถานการณการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 3) การรองเรยีนจากผูมีสวนไดเสีย

• ในป 2564 มีกระบวนการที่มี
ความเสี่ยงสูง 65 กระบวนการ 
จากการประเมิน 285 
กระบวนการ ครอบคลุม
กระบวนการของสายงาน
การตลาด สายงานการบริหาร
ผลิตภัณฑ สายงานจัดซื้อ 
สายงานกระจายสินคา 

• ในป 2564 มีการกำหนด
มาตรการควบคุมทั้งหมด 
10 มาตรการ สำหรับ
กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง 
65 กระบวนการ 

• มีการสื่อสารมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
รวมกับ Risk Champion

ผูตรวจสอบประกอบดวย
หนวยงานบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน Corporate Process 
Simplification และหนวยงาน
ตรวจสอบ

ทบทวนโดยผูประสานงาน
ดานความเสี่ยง 
(Risk Champion) 
รวมกับหนวยงานเจาของ
กระบวนการ (Process Owner)
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กรอบการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ลําดับเหตุการณของอุบัติการณ 
วัตถุประสงค�การฟ��นฟ�โดยภาพรวม : กลับคืนสู�สภาพปกติโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได�

ช�วงเวลาเกิดอุบัติการณ�

Business ContinuityInoident Response Recovery / Resumotion 
Baok to Normal

ภายในนาทีถึงชั่วโมง : 
- รับผิดชอบพนักงาน
 และผูเยี่ยมชม 
- จัดการกับผูเสียชีวิต 
- จํากัดการขยายวงกวาง
 ของความเสียหาย 
- ประเมินความเสียหาย 
- รองขอ BCP

ภายในนาทีถึงวัน : 
-  ติดตอพนักงานลูกคา
 ผูจําหนายปจจัย ฯลฯ 
-  ฟนฟูกระบวนการธุรกิจหลัก 
-  ฟนฟูงานที่สูญเสีย
 ในกระบวนการ

ภายในสัปดาหถึงเดือน : 
-  ซอมแซม บูรณะสิ่งที่เสียหาย 
-  ยายสถานที่ตั้งไปอยูสถานที่
 ทํางานถาวร 
-  เรียกคืนคาใชจายจาก
 บริษัทประกันภัย

BS 25999-1 : 2006 Part 1 : Code of Practice

ระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

จัดลําดับความเสี่ยง

กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ดําเนินการและติดตามผล

กําหนดกลยุทธ

การบริหารความเสี่ยง 

ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุกอนเกิดเหตุ

การจัดการภาวะวิกฤต การฟนฟูผลจากความเสียหาย 

1 2 3



ความเส่ียงท่ีเกิดใหม่ (Emerging Risks) 
บริษัท้ดำำาเนินการทบทวนประเด็ำนและแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ   
เป็นประจำาทุกปี สำาห้ร้บการวิเค์ราะห์้ประเด็ำนค์วามเสี�ยงให้ม�  
ที�อาจเกิดำข่ี�นและเสี�ยงต่อการดำำาเนินธุิรกิจ เพ่�อมุ่งพ้ฒนามาตรการและ 
แนวทางในการจ้ดำการและตอบสนองต่อค์วามเสี�ยงได้ำท้นท่วงที  
ในปี 2564 บริษั้ทไดำ้ระบุค์วามเสี�ยงที�เกิดำให้ม่ พร้อมท้�งวิเค์ราะห้์ 
ผู้ลกระทบที�ส่งผู้ลต่อธุิรกิจ รวมถ่งกำาห้นดำมาตรการและแนวทางจ้ดำการ  
ดำ้งนี� 

1 อ้างถ่งเอกสารการนำาเสนอ Thailand’s Roadmap on Plastic Waste Management and current initiatives on single-use plastic in food delivery and takeaway  
โดำย Pollution Control Department Ministry of Natural Resources and Environment

ความเส่ียงจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีส่งเสริม 
การลดขยะบรรจุภัณฑ์จากภาครัฐ
การปลดำปล่อยกา๊ซึ่เร่อนกระจกจากวงจรชีื่วิตขีองพลาสติกที�มีปริมาณ 
สูงในปัจจบุน้ ส่งผู้ลให้้เปา้ห้มายขีองการมุ่งลดำอณุห้ภูมิเฉลี�ยขีองผู้วิโลก 
ที� 1.5 องศูาเซึ่ลเซึ่ียส ไม่ประสบผู้ลสำาเร็จ ซึ่่�งพลาสติกกว่าร้อยละ 
90 ผู้ลติจากเชื่่�อเพลงิฟอสซึ่ลิที�เป็นสาเห้ตขุีองปรมิาณการปลอ่ยก๊าซึ่ 
เร่อนกระจกที�เพิ�มข่ี�น นอกจากนี� ศููนย์กฎห้มายสิ�งแวดำล้อมระห้ว่าง
ประเทศู (Center for International Environmental Law : CIEL) 
รายงานถ่งการประมาณปริมาณการปล่อยมลพิษัจากการผู้ลิต
พลาสติกท้�วโลกล่าสุดำ มีค์า่เทยีบเทา่การปล่อยมลพิษัจากอตุสาห้กรรม
ถา่นหิ้นกว่า 189 โรงงาน ซึ่่�งอาจจะส่งผู้ลไปถ่งปริมาณการปล่อยกา๊ซึ่
เร่อนกระจกเพิ�มขี่�นถ่ง ร้อยละ 10-13 ภายในปี 2593 ซึ่่�งแนวทาง
การลดำการใชื่้พลาสติกที�ดำีที�สุดำเพ่�อลดำผู้ลกระทบที�เกิดำขี่�น ค์่อการลดำ
การใชื่้พลาสติกต้�งแต่ต้นทางการผู้ลิต ลดำการใชื่้ทร้พยากรที�มากเกิน
จำาเป็น การลดำใช้ื่บรรจภุ้ณฑ์พ์ลาสติก และการเพิ�มปริมาณผู้ลิตภ้ณฑ์์
พลาสติกรีไซึ่เค์ลิจ่งเป็นเปา้ห้มายการชื่ว่ยประห้ยด้ำทร้พยากรเบ่�องต้น  
เพ่�อลดำผู้ลกระทบต่อสิ�งแวดำล้อม ซึ่่�งการกำาก้บดำูแลและการประกาศู
ใชื่้นโยบายจากภาค์ร้ฐเกี�ยวก้บบรรจุภ้ณฑ์์จ่งมีค์วามสำาค์้ญอย่างยิ�ง
สำาห้ร้บแนวค์ิดำเศูรษัฐกิจห้มุนเวียน 

ประเทศูไทยมีแนวทางการจ้ดำการขียะพลาสติก (Thai Plastic Road map)  
ในชื่�วงปี 2561-2573 ประกอบไปดำ�วย 2 เป�าห้มายห้ล้ก ที�สามารถ 
ช่ื่วยลดำพลาสติกและขียะบรรจุภ้ณฑ์์ ด้ำงนี� เป้าห้มายที� 1 การลดำ และเลิกใชื่ ้
พลาสติก ใชื่้ว้สดำุทดำแทนที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดำล้อม และเป้าห้มายที� 2  
การนำาขียะพลาสติกกล้บมาใชื่้ประโยชื่น์ที�ค์รอบค์ลุมการลดำขียะ
พลาสติก ณ แห้ล่งกำาเนิดำ และห้ล้งการบริโภค์ ปัจจุบ้นแผู้นดำ้งกล่าว 
ไดำ้เริ�มเข้ีาสู่การดำำาเนินการระยะที� 2 (2565-2570)1 โดำยเป็นระยะ 
ที�กำาห้นดำให้้ขียายขีอบเขีตการเลิกใช้ื่บรรจุภ้ณฑ์์พลาสติกชื่นิดำ 
ใช้ื่ค์ร้�งเดำยีวทิง้ ค์วบค์ูไ่ปกบ้การพ้ฒนาระบบและโค์รงสร้างพ่�นฐานขีอง
ประเทศูในการนำาขียะกล้บมาใชื่้ให้ม่และห้มุนเวียน ห้น่�งในเค์ร่�องม่อ
ที�ถูกนำามาศู่กษัาเพ่�อประกอบการกำาห้นดำนโยบายค์่อ ห้ล้กการขียาย
ค์วามร้บผู้ิดำชื่อบขีองผูู้้ผู้ลิต (Extended Producer Responsibility : 
EPR) ที�ผูู้้ผู้ลิตจะต้องมีค์วามร้บผู้ิดำชื่อบอย่างค์รบวงจร ต้�งแต่การ
ออกแบบ กระจายสินค์า้ การรบ้ค์น่ การเกบ็รวบรวม การใชื่ซ้ึ่�ำา การนำา
กล้บมาใช้ื่ให้ม่ และการบำาบ้ดำขียะบรรจุภ้ณฑ์์ห้ล้งกระบวนการบริโภค์  
โดำยห้ล้กการขียายค์วามร้บผู้ิดำชื่อบฯ ใช้ื่ก้นอย่างแพร่ห้ลายในยุโรป 
อเมริกาเห้น่อ แอฟริกาใต้ รวมถง่บางประเทศูในเอเชื่ยี และมีแนวโน้ม
ที�จะถกูบง้ค์บ้ใช้ื่เป็นกฎห้มายในประเทศูไทยซึ่่�งส่งผู้ลกระทบโดำยตรง
ต่อธิุรกิจค์้าปลีกในอนาค์ต
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บริษั้ทมุ่งดำำาเนินงานดำ้านการจ้ดำการขียะพลาสติกขีอง
องค์์กร ภายใต้นโยบายการจ้ดำการขียะพลาสติกขีอง
ประเทศูไทย (Thai Plastic Roadmap) มาอย่างต่อเน่�อง เพ่�อ
สนบ้สนนุการลดำผู้ลกระทบดำา้นสิ�งแวดำลอ้มและรว่มตอบ
สนองต่อนโยบายระด้ำบชื่าติ จากแนวโน้มขีองห้ล้กการ
ขียายค์วามร้บผิู้ดำชื่อบขีองผูู้้ผู้ลิต (Extended Producer 
Responsibility : EPR) ที�มีค์วามเป็นไดำ้ภายใน 3-5 ปี
ขี้างห้น้า ที�จะกลายเป็นกฎห้มายบ้งค์้บใชื่้ภายในประเทศู
ก้บทุกอุตสาห้กรรม และส่งผู้ลกระทบต่อการดำำาเนินธุิรกจิ
ตลอดำห่้วงโซ่ึ่ค์ณุค่์าขีองบรษิัท้ การปร้บแผู้นการดำำาเนนิงาน
ดำ้านสิ�งแวดำล้อมต้�งแต่ต้นนำ�าจนถ่งปลายนำ�าจ่งมีค์วาม

สำาค์้ญอย่างยิ�ง ที�จะชื่่วยให้้การดำำาเนินธุิรกิจขีององค์์กร
สามารถข้ีบเค์ล่�อนไปได้ำ นอกจากนี� การลงทุนใน
กระบวนการใช้ื่ซึ่ำ�า การรไีซึ่เค์ลิขียะบรรจภุ้ณฑ์์ ตลอดำจน
การกระจายสนิค้์าที�ต้องอาศูย้ระบบและนว้ตกรรมให้ม่ ๆ  
ซึ่่�งมค่ี์าใช้ื่จ่ายในการสร้างระบบห้ร่อการดำำาเนนิงานมากยิ�งข่ี�น  
(ค์ิดำเป็นค์่าใชื่้จ่ายในการลงทุนมากกว่า 215 ล้านบาท ใน 
3-5 ปีข้ีางห้น้า) การผู้ล้กด้ำนให้้มีการดำำาเนินงานตาม
กฎห้มายห้ล้กการขียายค์วามร้บผู้ิดำชื่อบฯ ย้งสามารถส่ง
ผู้ลกระทบต่อบรษิัท้ในด้ำานช่ื่�อเสยีงได้ำ ห้ากไม่มกีารเตรยีม
ค์วามพร้อมร้บม่อตลอดำห้่วงโซึ่่อุปทานที�ดำี 

บรษ้ิัทมุ่งลดำปรมิาณขียะพลาสตกิและบรรจภุ้ณฑ์์ที�ส่งเขีา้
กระบวนการฝังกลบให้้น้อยที�สดุำ โดำยส่งเสรมิการจด้ำการ
ขียะภายใต้แนวค์ิดำระบบเศูรษัฐกิจห้มุนเวียน (Circular 
Economy) เพ่�อให้้บรรลเุป้าห้มายในการจด้ำการบรรจภุ้ณฑ์์
พลาสติกที�นำามาใช้ื่กบ้สินค้์าที�อยู่ในการค์วบค์มุขีองบรษิัท้ 
(Private Brand) ซึ่่�งจะต้องสามารถนำากล้บมาใช้ื่ซึ่ำ�า  
(Reusable) นำามาใช้ื่ให้ม่ (Recyclable) ห้ร่อสามารถ 
สลายต้วได้ำทางชีื่วภาพ (Compostable) ผู่้านแนวคิ์ดำ “ลดำ 
ละ เลิก” โดำยดำำาเนินการภายใต้ 3 แนวทางห้ล้ก ดำ้งนี�

• ลดำการใชื่้พลาสติก ณ แห้ล่งกำาเนิดำ โดำยกำาห้นดำ

นโยบายและกลยุทธิ์ในการตอบสนองการเล่อกใชื่้

บรรจุภ้ณฑ์์สำาห้ร้บสินค์้ากลุ่มที�บริษั้ทสามารถ

ค์วบคุ์มได้ำเป็นบรรจุภ้ณฑ์์เพ่�อสิ�งแวดำล้อม รเิริ�ม

โค์รงการกลยุทธ์ิพ้ฒนาบรรจุภ้ณฑ์์ร่วมกบ้ค์ูค้่์า เช่ื่น 

โค์รงการออกแบบบรรจุภ้ณฑ์์ให้ม่ลดำการใช้ื่

พลาสติก การเปลี�ยนมาใช้ื่ฟิลม์ปิดำผู้น่กพิมพ์ลาย 

แทนการปิดำฝาดำ้วยพลาสติกห้นาร่วมก้บการใช้ื่ 

สติกเกอร์ ห้ร่อการเปลี�ยนค์วามห้นาและขีนาดำ 

ขีองบรรจภุ้ณฑ์์ พร้อมท้�งแจ้งขีอค์วามร่วมม่อค์ูค้่์า

ในการพ้ฒนาและเล่อกใชื่้บรรจุภ้ณฑ์์ที�เป็นมิตร

ต่อสิ�งแวดำล้อม 

• ลดำและทดำแทนการใช้ื่พลาสติก ณ ขี้�นตอนการ

บริโภค์ ริเริ�มโค์รงการกลยุทธ์ิในการลดำการใช้ื่

พลาสติกชื่นิดำใช้ื่ค์ร้�งเดีำยวทิ�ง (Single – use 

plastic) พร้อมท้�งริเริ�มแค์มเปญเพ่�อกระตุ้นการ

มีส่วนร่วมขีองลูกค์้า 

• ลดำขียะพลาสติก และไม่ใชื่่พลาสติก ห้ล้งการ

บริโภค์ ริเริ�มโค์รงการกลยุทธิ์ที�เกิดำจากการ 

นำาพลาสติกห้ล้งกระบวนการบริโภค์มาใชื่้ให้ม่ 

ตามแนวค์ิดำระบบเศูรษัฐกิจห้มุนเวียน (Circular 

Economy) โดำยร่วมก้บค์ู่ค์้า NGOs ชืุ่มชื่น ภาค์ร้ฐ 

องค์ก์รระด้ำบทอ้งถิ�น องค์ก์รระด้ำบโลกเพ่�อเปน็ต้น

แบบในการ ดำำาเนินการ นำาขียะพลาสติกห้ล้ง 

การบรโิภค์มาใช้ื่ให้ม่ เช่ื่น โค์รงการเส่�อพน้กงาน 

จากขีวดำพลาสติก โค์รงการถ้งค์้ดำแยกขียะ 

ขีวดำพลาสติกห้ล้งการบริโภค์เพ่� อนำาไป สู่

กระบวนการรีไซึ่เค์ิล

ผลกระทบต่อธุรกิจ

มาตรการและแนวทางจัดการ
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ความเสีย่งของระดบันำ้ทะเลทีส่งูข้น้และการกดักร่อน 
ของนำ้กร่อยจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
สาเห้ตุในการเพิ�มข่ี�นขีองระด้ำบนำ�าทะเลที�สงูข่ี�นอย่างต่อเน่�องน้�น เกดิำจาก
ผู้ลขีองวิกฤตการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศู เม่�ออุณห้ภูมิโลก 
สูงข่ี�นส่งผู้ลให้้นำ�าในมห้าสมุทรที�ทำาห้น้าที�ชื่่วยดำูดำซึ่้บก๊าซึ่เร่อนกระจก 
กก้เกบ็ค์วามร้อนเพิ�มข่ี�น จนทำาให้้ปรมิาตรขีองนำ�าขียายต้วทำาให้้ระด้ำบ
นำ�าทะเลสูงข่ี�น พร้อมก้นนี� อุณห้ภูมิที�สูงข่ี�นย้งส่งผู้ลให้้ธิารนำ�าแขี็ง
ละลายอย่างรวดำเร็วและไห้ลสู่มห้าสมุทร ยิ�งสง่ผู้ลให้้ระด้ำบนำ�าทะเลสูง
มากข่ี�น นอกจากนี� ค์ณะกรรมการระห้ว่างร้ฐบาลว่าดำ้วยการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศู (Intergovernmental Panel on Climate 
Change : IPCC) รายงานว่าระด้ำบนำ�าในมห้าสมุทรจะสูงข่ี�นเฉลี�ย  

งานวิจย้จากห้ลากห้ลายสถาบน้แสดำงให้้เห้น็ถง่ค์วามเป็นไปได้ำ
ในเร่�องระด้ำบนำ�าทะเลที�เพิ�มสูงข่ี�น ซึ่่�งข้ีอมูลด้ำงกล่าวใช้ื่วิธีิ 
การค์ำานวณจากภาพถ่ายดำาวเทียมที�มีค์วามแม่นยำามาก 
ประเทศูไทยมากกว่า รอ้ยละ 96 ขีองพ่�นที�กรงุเทพมห้านค์ร
จะถูกนำ�าท่วมห้ากเกิดำอุทกภ้ย ซึ่่�งค์รอบค์ลุมพ่�นที�กว่า 
1,512 ตารางกิโลเมตร ภายใน 3-5 ปีข้ีางห้น้า และ
สามารถสร้างค์วามเสยีห้ายทางเศูรษัฐกจิที�ทวีค์ณู โดำยเฉพาะ
พ่�นที�ลุ่มนำ�าที�พบไดำ้ในพ่�นที�ขีองกรุงเทพมห้านค์รและ
จ้งห้ว้ดำใกล้เค์ียง ซึ่่�งเป็นพ่�นที�ที�มีค์วามสำาค์้ญต่อธุิรกิจ
เน่�องจากเป็นพ่�นที�มีค์วามห้นาแน่นขีองร้านสูง

ท้�งนี� ผู้ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศู อาทิ 
ระดำ้บนำ�าทะเลที�สูงขี่�น และการแทนที�ขีองนำ�าเค์็มในแห้ล่ง
นำ�าจ่ดำ ย้งส่งผู้ลกระทบโดำยตรงต่อการดำำาเนินธิุรกิจร้าน 
7-Eleven สาขีาที�เปิดำในพ่�นที�ลุ่มนำ�าค์รอบค์ลุมพ่�นที� 9  
จง้ห้ว้ดำ อาทิ กรงุเทพมห้านค์ร สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธิานี สระบุรี นค์รปฐม สมุทรสาค์ร ฉะเชื่ิงเทรา และ
ปราจีนบุรี มีจำานวนสาขีารวมกว่า 4,892 สาขีา เกิดำการ
ห้ยุดำชื่ะงก้ในการดำำาเนนิธิรุกจิ ค่์าใช้ื่จ่ายเพิ�มเตมิในการซ่ึ่อม
บำารุงร้านห้ล้งจากนำ�าท่วม ค์่าใช้ื่จ่ายในการจ้ดำห้าอุปกรณ์
ห้ร่อเค์ร่�องม่อในการร้กษัาคุ์ณภาพขีองนำ�าประปาที�ใช้ื่ใน

การประกอบธิรุกจิ พร้อมก้นนี� ย้งส่งผู้ลต่อค์ุณภาพขีอง
ผู้ลิตภ้ณฑ์์ และผู้ลิตภ้ณฑ์์ที�จำาเป็นต้องเตรียมและให้้
บรกิารภายในร้านสาขีาที�ต้องห้ยุดำจำาห้น่ายในช่ื่วงผู้ลกระทบ
จากระด้ำบนำ�าทะเลและนำ�าห้นุนที�สูงข่ี�นที�ทำาให้้แห้ล่งนำ�าจ่ดำ
ที�ใช้ื่เป็นประจำาถูกแทนที�ดำ้วยนำ�าเค็์ม ตลอดำจนส่งผู้ลให้้
บรษ้ิัทเสยีโอกาสการดำำาเนินธุิรกจิในช่ื่วงวิกฤตด้ำงกล่าว ท้�งนี�
บรษิัท้ไดำท้ำาการประเมินผู้ลกระทบจากค์วามเสี�ยงด้ำงกล่าว
แยกออกเป็น 2 มิติ ดำ้งนี�

• การสูญเสียโอกาสในการขีายสินค้์ากลุ่มที�ต้องใช้ื่

ค์ณุภาพนำ�าที�ดำ ี ได้ำแก่ เค์ร่�องดำ่�มชื่งสดำ All Café 

เค์ร่�องดำ่�มแบบกดำ 7-Select และเค์ร่�องดำ่�มป่�นเปน็

เกล็ดำสเลอป้� (Slurpee) และค่์าใช้ื่จา่ยในการจด้ำห้า

นำ�าสะอาดำเพ่�อใชื่้ในการอุปโภค์ ซึ่่�งสามารถค์ดิำเป็น

มูลค์่าอยู่ในชื่่วง 1,000-1,500 ล้านบาท ในกรณี

ที�ไมส่ามารถจำาห้น่ายผู้ลิตภ้ณฑ์์และให้้บริการได้ำ

เป็นเวลา 7 ว้น 

• มูลค่์าค์วามเสียห้ายห้ล้งการเค์ลมประก้นภ้ย  

ค์ดิำเป็นมลูค่์ากว่า 2,644 ล้านบาท โดำยประเมนิจาก

สถติค่ิ์าค์วามร้บผู้ดิำส่วนแรก (Deductible) จากการ

เค์ลมประกน้ภ้ยและมูลค่์าเบี�ยประกน้ภ้ย

84 เซึ่นติเมตร ท้�วโลก ในช่ื่วงปี 2562 – 2643 ซึ่่�งส่งผู้ลให้้พ่�นที�ลุ่มนำ�า
และพ่�นที�ตำ�าเสี�ยงต่อนำ�าท่วมและจมนำ�า อีกท้�งย้งส่งผู้ลต่อแห้ล่งนำ�าจ่ดำใน
ธิรรมชื่าติที�ถูกนำ�าเค์็มเขี้ามาแทนที�มากยิ�งขี่�น เชื่่น นำ�าใต้ดำิน นำ�าผู้ิวดำิน 
เป็นต้น ทำาให้้การใชื่้นำ�าจ่ดำในการอุปโภค์บริโภค์ และเพ่�อการดำำาเนิน
ธิุรกิจเกิดำประสิทธิิภาพน้อย ซึ่่�งการแทนที�ขีองนำ�าเค์็มเกดิำจากปรมิาณ
นำ�าทะเลห้นนุที�เพิ�มสงูและไกลข่ี�น อกีท้�งปรมิาณนำ�าจด่ำที�ปล่อยจากเขี่�อน
มปีรมิาณน้อยลงเพราะผู้ลกระทบจากภ้ยแล้งส่งผู้ลให้้การแทนที�ขีอง
นำ�าเค์็มในแห้ล่งนำ�าจ่ดำธิรรมชื่าติทวีค์ูณมากยิ�งข่ี�น และมีผู้ลกระทบ
โดำยตรงต่อสิ�งมชีื่วีติทกุชื่นดิำ ระบบนเิวศู การเติบโตทางเศูรษัฐกจิ และ
โค์รงสร้างพ่�นฐาน

ผลกระทบต่อธุรกิจ
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มาตรการและแนวทางจัดการ

บรษิัท้กำาห้นดำให้้มีนโยบายและแผู้นการบริห้ารค์วามเสี�ยง
อย่างค์รอบค์ลุม โดำยมีค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสี�ยง
ทำาห้น้าที�กำาก้บดูำแล ซึ่่�งค์วามเสี�ยงด้ำานการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศูย้งถูกบรรจุเข้ีาไปเป็นห้น่�งในปัจจย้ค์วามเสี�ยง
ตอ่การดำำาเนนิธิรุกจิขีองบริษัท้ ที�มกีารมุ่งทบทวนแนวทาง
การบริห้ารค์วามเสี�ยงอย่างรอบดำ้านปีละ 2 ค์ร้�ง เพ่�อให้ ้
การบริห้ารค์วามเสี�ยงเป็นไปในทิศูทางเดำียวก้นและเป็น
ส่วนห้น่�งในการต้ดำสินใจกำาห้นดำกลยุทธ์ิในการดำำาเนิน
ธิรุกจิ พรอ้มกน้นี� บริษัท้กำาห้นดำให้้มกีารจด้ำทำาแผู้นรองร้บ
สถานการณ์นำ�าท่วม (Flood Scenario & Preparation) 
สำาห้ร้บรา้น 7-Eleven โดำยศูก่ษัาค์วามสอดำค์ลอ้งกบ้สถติิ
ขีอ้มูลการเกดิำภ้ยทางธิรรมชื่าตริว่มกบ้ข้ีอมูลการประเมนิ
ค์วามเสี�ยงขีองห้น่วยงานภาค์ร้ฐ อาทิ ระบบฐานขี้อมูล
ค์วามเสี�ยงเชื่งิพ่�นที�จากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมิูอากาศู1  
เพ่�อใชื่้ประกอบการประเมินค์วามเสี�ยงขีองร้านสาขีาใน
แตล่ะพ่�นที� จด้ำทำาแผู้นบรหิ้ารค์วามต่อเน่�องทางธิรุกจิ และ
แผู้นการฟื้�นฟูห้ล้งเกิดำสถานการณ์ ตลอดำจน กำาห้นดำให้้
มกีารรายงานผู้ลกระทบเร่�องระด้ำบนำ�าทะเลสูงข่ี�น ที�สง่ผู้ล
ให้้เกดิำนำ�าท่วมและนำ�าทะเลห้นุนจนเกดิำการแทนที�ขีองนำ�าเค์ม็

ต่อค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสี�ยง เพ่�อร่วมห้าร่อ 
กำาห้นดำทิศูทางและห้ามาตรการบรรเทาวิกฤตที�เกิดำข่ี�น 
อาทิ 

• การเปลี�ยนเค์ร่�องกรองนำ�าค์ุณภาพสูงที�สามารถ

กรองค์วามเค์็มไดำ้อย่างมีประสิทธิิภาพ

• ทบทวนและปร้บปรงุเง่�อนไขีการเล่อกที�ต้�งร้านสาขีา

 โดำยพิจารณาผู้ลกระทบระดำ้บนำ�าทะเลเพิ�มขี่�น

• กำาห้นดำให้้มีโค์รงการร้านสู้นำ�า เพ่�อเตรียมค์วาม

พร้อมร้านสาขีาร้บม่อก้บสถานการณ์นำ�าท่วม  

ที�เริ�มต้�งแต่ข้ี�นตอนการออกแบบและระห้ว่าง  

เกิดำเห้ตุ รวมถ่งการออกแบบร้านสาขีาให้้มี 

ค์วามสามารถในการเค์ล่�อนย้ายเพ่�อสามารถ

ดำำาเนินการในพ่�นที�อ่�นไดำ้ 

• กำาห้นดำแผู้นฟ้�นฟูร้านสาขีาห้ล้งสถานการณ์ 

นำ�าท่วม

ความเส่ียงในการรักษาศักยภาพของคู่ค้าอาหารสด  
ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท หลังการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 
ทางรางระดับภูมิภาค 
ภายใต้การขียายระบบการขีนส่งสินค์้าและการโดำยสารไปย้งภูมิภาค์
ต่าง ๆ ห้ร่อเป็นที�รู้จ้กในโค์รงการ Belt and Road Initiative, BRI  
ในว้นที� 3 ธิ้นวาค์ม 2564 ที�ผู่้านมาได้ำเปิดำรถไฟสายสาธิารณร้ฐ
ประชื่าชื่นจีน และสาธิารณร้ฐประชื่าธิปิไตยประชื่าชื่นลาว (The China- 
Laos Railway) ช่ื่วงโบเต็น-นค์รเวียงจ้นทร์ 32 สถานี ประกอบไปดำ้วย
สถานขีีนสง่สนิค้์า 22 สถาน ีและสถานโีดำยสาร 10 สถาน ีจะช่ื่วยขียาย
ขีอบเขีตท้�งการค้์าและการท่องเที�ยวภายในภูมภิาค์ได้ำมากยิ�งข่ี�น ดำว้ย
ปัจจย้ดำา้นเวลาที�ใช้ื่ในการขีนสง่ที�ลดำลงอย่างมาก โดำยใช้ื่ระยะเวลาใน

การเดำนิทางเพียง 7-9 ช้ื่�วโมง และการขีนส่งสินค้์าเพียง 10-12 ช้ื่�วโมง  
ส่งผู้ลให้้สินค์้าจะถูกส่งเขี้าสู่ไทยภายใน 48 ช้ื่�วโมง ซึ่่�งถ่อว่า 
เร็วกว่าวิธิีการขีนส่งสินค์้าแบบด้ำ�งเดำิมเป็นอย่างมาก (เดำิมการขีนส่ง
ทางรถใช้ื่เวลา 4-6 ว้น ทางเร่อ 12-17 ว้น และทางเค์ร่�องบนิ 1-2 ว้น) 
จากสถานการณ์นี�ส่งผู้ลให้้กลุ่มสินค์้าอาห้ารสดำ (Fresh product) จะ
สามารถกระจายเข้ีาสู่ตลาดำประเทศูไทยได้ำมากยิ�งข่ี�น และจะสามารถสง่
ได้ำรวดำเร็วยิ�งข่ี�นไปอีกเม่�อการเช่ื่�อมต่อก้บระบบการขีนส่งทางราง
ภายในประเทศูเสร็จสิ้น ในปี 2571 ห้ร่ออีกภายใน 6 ปี

1 https://climate.onep.go.th/th/topic/database/riskmaps/
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มาตรการและแนวทางจัดการ

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ถอ่เป็นประเด็ำนที�สรา้งท้�งโอกาสและค์วามเสี�ยงในการประกอบธิรุกจิในเวลาเดีำยวกน้ ซึ่่�งในแงข่ีองค์วามทา้ทายสามารถ
ระบุไดำ้ 2 ประเดำ็นห้ล้กดำ้งนี�

บรษิัท้ได้ำเร่งดำำาเนินการส่งเสริมค์วามแขีง็แกร่งขีองค์ูค่์า้ในห่้วงโซึ่อ่ปุทานผู้า่นมาตรการต่าง ๆ  เพ่�อให้้ค์ูค่์า้ประเภท SMEs 
สามารถปร้บต้ว เตรียมค์วามพร้อมในการค์ว้าโอกาสในการขีายและแขี่งขี้นในระดำ้บภูมิภาค์ ผู้่านแนวทางการส่งเสริม
ดำ้งนี�

• ความสามารถในการแข่่งขั่นข่องค่่ค้าภายใน

ประเทศโดยเฉพาะอย่างย่� งกลุ่่่มเกษตรกร 

ว่สาหก่จข่นาดกลุ่างแลุ่ะข่นาดย่อม (SMEs) กับ

ผู้่ผู้้ลุ่ต่ระดบัภ่มภ่าค เปน็ประเดำน็ค์วามเสี�ยงที�เห็้น

ไดำ้ช้ื่ดำเจน เน่�องจากค์วามแตกต่างขีองสเกลการ

ผู้ลิต การระบายกำาล้ง การผู้ลิตส่วนเกิน ส่งผู้ล 

ไปย้งต้นทุนการผู้ลิต ค์ู่ค์้าขีนาดำเล็กที�ไม่สามารถ

ปร้บต้วห้ร่อแขี่งข้ีนในเวทีระด้ำบภูมิภาค์ไดำ้ 

จะล้มห้ายออกจากตลาดำ ส่งผู้ลให้้ค์วามเขี้มแข็ีง

และค์วามห้ลากห้ลายขีองห่้วงโซึ่่อุปทานลดำลง 

ประเมินผู้ลกระทบต่อกลุ่มสินค์้าอาห้ารสดำขีอง

กลุ่มค้์าปลกีจำานวนกว่า 234 SKUs มลูค่์ามากกว่า 

850 ล้านบาทต่อป้ ห้ร่อผู้ลกระทบตลอดำห่้วงโซึ่่

อุปทานประมาณ 14,285 ล้านบาท

• ส่งเสริมการร้บรองคุ์ณภาพให้้สอดำค์ล้องก้บ

มาตรฐานสากล ต้�งแต่แปลงปลกู จนถง่การต้ดำแต่ง 

และบรรจุ เพ่�อให้้สามารถบริห้ารจ้ดำการต้นทุน 

ในการผู้ลิต และสร้ างการยอมร้บในดำ้าน 

การประก้นค์ุณภาพขีองสินค์้า

• ส่งเสริมการทำาการตลาดำและช่ื่องทางการขีาย 

พรอ้มท้�งร้บซึ่่�อสนิค์า้และการสง่มอบชื่อ่งทางการ

ขีายสนิค์า้ให้้กบ้ผูู้้ผู้ลิตกลุ่ม SMEs เพ่�อให้้เกดิำการ

ห้มุนเวียนและสามารถมทีนุในการพ้ฒนาต่อยอดำ

• ความท้าทายในการควบคณ่ภาพสน่คา้อาหารสด

ให้เป็นไปในระดับสากลุ่ตลุ่อดการข่นส่งส่นค้า 

แลุ่ะการเปลุ่่�ยนถ่ายส่นค้า (Transshipment) 

เน่�องจากค์วามแตกตา่งขีองมาตรฐานในการผู้ลติ

สนิค้์าขีองแต่ละประเทศู และมาตรฐานการตรวจว้ดำ

สิ�งปนเป้�อนเป็นห้น่�งในค์วามเสี�ยงระยะต้นที� 

จะเช่ื่�อมโยงระบบการขีนส่งท้�วภูมภิาค์ ไม่ว่าจะเป็น 

การนำาเขีา้สนิค์า้ ห้ร่อการสง่ออกสนิค์า้ ผู้ลกระทบ

จากการขีายสินค์้าที�ไม่ไดำ้มาตรฐาน ทำาให้้บริษั้ท

มคี์วามเสี�ยงในการสญูเสยีช่ื่�อเสยีง และรวมไปถง่

ค์า่ใช้ื่จา่ยที�เกิดำจากการร้บค์น่สินค์า้ที�ไม่สอดำค์ล้อง

ก้บมาตรฐานท้องถิ�น

• ส่งเสริมให้้ผูู้้ผู้ลิตพ้ฒนาเพิ�มค์ุณภาพขีองสินค์้า 

และการสร้างเอกล้กษัณ ์ค์วามแตกตา่ง ห้ร่อค์วาม

สามารถในการนำาเสนอค์ณุค์า่ขีองสนิค์า้ เพ่�อเพิ�ม

ค์วามสามารถในการแข่ีงขี้นก้บสินค์้าในเวที

ภูมิภาค์ 

• ร้บซึ่่�อสินค์้าโดำยตรงจากเกษัตรกร รวมถ่ง

พ้ฒนาการผู้ลิต โดำย บริษั้ท สยามแม็ค์โค์ร จำาก้ดำ  

(มห้าชื่น) บริษั้ทในกลุ่ม ซึ่ีพี ออลล์ 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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โครงการค้นหาภัยมืด 
บริษั้ทดำำาเนินโค์รงการค์้นห้าภ้ยม่ดำ ห้ร่อ Black Swan ต่อเน่�องเป็นปี
ที� 8 เพ่�อสรา้งค์วามตระห้น้กด้ำานค์วามเสี�ยงให้้บุค์ลากรในองค์ก์ร โดำย
สน้บสนุนให้้ผูู้้บริห้ารและพน้กงานมีส่วนร่วมในการค้์นห้าค์วามเสี�ยง
ขีององค์ก์รซึ่่�งเป็นค์วามเสี�ยงที�อาจสง่ผู้ลกระทบตอ่การดำำาเนินงานและ

โดำยประเดำ็นค์วามเสี�ยงที�ได้ำร้บรางว้ลจะถูกนำามาพิจารณาในการออกมาตรการรองร้บและจ้ดำการให้้เห้มาะสม เพ่�อพ้ฒนาไปสู่การปฏิิบติ้จรงิ
อย่างมปีระสทิธิภิาพ ในปี 2564 มผีู้ลงานที�พน้กงานส่งเข้ีาประกวดำท้�งส้ิน 2,671 ประเด็ำนค์วามเสี�ยง โดำย 5 อน้ด้ำบค์วามเสี�ยงที�มีผูู้้ส่งผู้ลงาน 
เขี้าร่วมสูงสุดำ ไดำ้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำเชื่่�อไวร้สโค์โรนา 19 ขี้อมูลสำาค์้ญร้�วไห้ล ค์วามค์ิดำเห้็นเชื่ิงลบในส่�อ Social Media 
ค์วามปลอดำภ้ยและค์วามผู้ิดำพลาดำในการส่�อสารท้�งภายในและภายนอก

นอกจากนี� บรษิัท้ย้งไดำจ้ด้ำให้้มีการประเมนิ Risk Score เพ่�อว้ดำค์วามสามารถในการบริห้ารค์วามเสี�ยงขีองห้นว่ยงานรวมท้�งให้้ข้ีอเสนอแนะเพ่�อ
นำาไปพ้ฒนาและปร้บปรุงประสิทธิิภาพระบบบริห้ารค์วามเสี�ยงขีองทุกพ่�นที�ค์รอบค์ลุมกว่า 70 ห้น่วยงาน ในทุกไตรมาส รวมท้�งเปิดำบริการให้้
ค์ำาแนะนำาทางออนไลน์ รวมถ่งแลกเปลี�ยนค์วามรู้และต้วอย่างที�ดำีเพ่�อยกระด้ำบขีีดำค์วามสามารถในการบริห้ารค์วามเสี�ยงผู้่านโค์รงการ Risk 
Score Clinic ในทุกส้ปดำาห้์ สำาห้ร้บห้น่วยงานที�มีผู้ลการดำำาเนินงานที�ดำีต่อเน่�องจะมีการยกย่องประกาศูเชื่ิดำชืู่โดำย Enterprise Risk Manager 
และประธิานกรรมการบริห้าร รวมท้�งนำาจุดำเรียนรู้ที�ดีำไปเผู้ยแพร่ให้้น้กบริห้ารค์วามเสี�ยงได้ำนำาไปพฒ้นาต่อยอดำให้้ดำยิี�งขี่�นต่อไป รวมถง่จด้ำให้้มี
การส้มมนาน้กบริห้ารค์วามเสี�ยงประจำาห้น่วยงาน (Risk Champion) อย่างต่อเน่�องทกุไตรมาส เพ่�อยกระด้ำบค์วามรู้ ค์วามสามารถขีองน้กบริห้าร
ค์วามเสี�ยงให้้ทน้ต่อสถานการณ์ค์วามเสี�ยงด้ำานกลยทุธ์ิ ด้ำานการดำำาเนนิการ ดำ้านการเงิน ดำ้านกฎห้มาย รวมท้�งด้ำานค์วามย้�งย่น และธิรรมาภิบาล  
โดำยมีผูู้้เขี้าร่วมกว่า 500 ราย 

เป้าห้มายขีองบริษั้ทผู้่านกิจกรรมการส่งประเดำ็นค์วามเสี�ยงเขี้า
ประกวดำผู่้านชื่่องทางที�ห้ลากห้ลาย โดำยเป็นประเดำ็นค์วามเสี�ยงที�
เกี�ยวขี้องก้บ 6 ประเดำ็น ดำ้งต่อไปนี�

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
บริษั้ทมุ่งดำำาเนินธิุรกิจอย่างมีจริยธิรรม โดำยทบทวนและจ้ดำทำาค์ู่ม่อจริยธิรรมธิุรกิจและขี้อพ่งปฏิิบ้ติในการทำางาน สำาห้ร้บบุค์ลากรทุกระดำ้บใน
องค์์กรต้�งแต่ผูู้้บริห้ารจนถ่งพน้กงาน ตลอดำจนสำาห้ร้บค์ู่ค้์าและผูู้้ร้บเห้มา เพ่�อย่ดำถ่อเป็นแนวปฏิิบ้ติในการทำางานดำ้วยค์วามร้บผิู้ดำชื่อบและ
ซึ่่�อส้ตย์สุจริต รวมถ่งการไม่เกี�ยวขี้องก้บการทุจริตค์อร์ร้ปชื่้น ตลอดำจนไม่ละเมิดำสิทธิิมนุษัยชื่น ในปี 2564 พน้กงานและค์ู่ค์้าไดำ้ร้บการส่�อสาร
นโยบายการต่อตา้นการทุจรติค์อรร้์ปช้ื่น ผู้า่นค์ูม่่อจรยิธิรรมและข้ีอพ่งปฏิิบติ้ในการทำางานค์รบ รอ้ยละ 100 โดำยบรษิัท้กำาห้นดำแนวปฏิิบติ้เพ่�อ
ป้องก้นการทุจริต ดำ้งนี�

	 อ่่านรายละเอ่ียดเพิ่่�มเติ่มได้ที่ี�	
 คู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิิบัติในการทำงาน	สำหรับพนักงาน	
 https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2021/03/CPALL_Integrity_200563.pdf
	 คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิิบัติ	สำหรับคู่ค้า
 https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Supplier-Code-of-Conduct-th.pdf

การดําเนินกิจกรรม 
ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

1 2 3

กระบวนการทํางาน สินคาและบริการ

4 5 6

ความยั่งยืนองคกร กิจกรรมที่เกี่ยวของ 
กับบริษัทในกลุม

การวาจาง 
หนวยงานภายนอก

นโยบาย และแนวปฏิบัติ
สําหรับการตอตาน

การทุจริต

แนวปฏิบัติในการใหและ/
หรือรับของขวัญ

ของชํารวย
และการรับรอง

แนวปฏิบัติในการบริจาค
เพื่อการกุศล

นโยบายการแจงเบาะแส 
และการคุมครอง

ผูแจงเบาะแส

นโยบายการปองกัน
การฟอกเงิน

แนวปฏิบัติกรณี
กระทําการทุจริต

ผิดกฎหมาย
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การบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน และการบริหารจัดการกรณีทุจริต
บริษั้ทจ้ดำทำาแพลตฟอร์มสำาห้ร้บพน้กงาน เพ่�อเป็นการสน้บสนุนการร้บขี้อร้องเรียนห้ร่อเบาะแสที�เกี�ยวขี้องก้บการทุจริตห้ร่อพฤติกรรมที�ผู้ิดำ
จริยธิรรมภายในองค์์กร ผู้่านชื่่องทางที�ห้ลากห้ลาย ไดำ้แก่ 

ผู�รับเร�่อง 
Call Service

ผู�รับเร�่อง 
สํานักตรวจสอบ

ผู�รับเร�่อง 
สํานักตรวจสอบ

ผู�รับเร�่อง: 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
3. คณะกรรมการบร�ษัท

ผู�รับเร�่อง 
สํานักบร�หารการสื่อสารองค�กร

หมายเลขโทรศัพท� 
02 826 7744

หมายเลขโทรศัพท� 
02 071 2770 / 02 071 8623

ไปรษณีย�จ�าหน�าซองถึง 
สํานักงานตรวจสอบ บร�ษัท ซีพ� ออลล� จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
AuditCommittee@cpall.co.th 
CGcommittee @cpall.co.th 
BOD@cpall.co.th

สื่อออนไลน�บร�ษัท 
www.cpall.co.th/whistleblowing 
หร�อ www.facebook.com/CPALL7 (Inbox)

ชองทาง
การแจงเบาะแส 
หรือขอรองเรียน

นอกจากนี� บริษั้ทมีมาตรการค์ุ้มค์รองผูู้้แจ้งเบาะแส รวมถ่งผูู้้เกี�ยวขี้อง และมีการบรรเทาค์วามเสียห้ายดำ้วยกระบวนการที�เห้มาะสม และ 
เป็นธิรรมแก่บคุ์ค์ลด้ำงกล่าว ซึ่่�งได้ำร้บค์วามเสยีห้ายจากการแจ้งข้ีอมลู ท้�งนี�เม่�อบรษิัท้ได้ำร้บแจ้งเห้ตุ ห้ร่อเบาะแสการทจุรติ ห้ร่อเม่�อเกดิำเห้ตทุจุรติ 
ผู่้านช่ื่องทางต่าง ๆ สำาน้กตรวจสอบ และห้ร่อห้น่วยงานทร้พยากรบุค์ค์ลจะดำำาเนินการตรวจสอบข้ีอเท็จจรงิเบ่�องต้น ซึ่่�งห้ากมมีลูจะมกีารแต่งต้�ง
ค์ณะทำางานสอบสวนห้าข้ีอเทจ็จรงิ และห้ากตรวจสอบพบว่ามกีารกระทำาผู้ดิำจรงิจะพจิารณาลงโทษัผูู้ก้ระทำาผู้ดิำตามมาตรการขีองบรษิัท้ที�กำาห้นดำ
ไว้ พร้อมก้บดำำาเนินการแก้ไขีและกำาห้นดำมาตรการป้องก้นบูรณาการในกระบวนการทำางานเพ่�อป้องก้นการเกิดำซึ่ำ�าต่อไป ในปี 2564 มีรายงาน
การทุจริตที�ตรวจสอบพบว่าผู้ิดำจริงจำาแนกตามประเภท ดำ้งนี�

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

 0 1 0 0 
 N/A 4 5 7 
 N/A 383 404 427 

การทุจริตในรายงาน 
(การปลอมแปลงเอกสารการทำขอมูลเท็จ)

ประเภทการทุจริต (กรณี)

ความขัดแยงทางผลประโยชน

การยักยอกทรัพย

ความกาวหนาในการจัดการขอรองเรียน ป 2564

จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด

434 กรณี

เรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบพบวาผิดจริง

434 กรณี

ดำเนินการแลวเสร็จ

434
อยูระหวางดำเนินการ

0

การแกไข กำหนดมาตรการปองกันเกิดซ้ำ
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ตวัอย่างการดำเนนิการแก้ไข รวมถึง้มาตรการป้องกนัการเกดิซ้ำ
กรณีทุจริต ประเภทการย้กยอกทร้พย์ พ่�นที�สายงานปฏิิบ้ติการร้าน 7-Eleven

กำากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้ันตอน 
ท่ีกำาหนดอย่างถูึกต้อง

ส่ือสาร และสร้างความตระหนัก 
ให้กับพนักงานร้าน 7-Eleven กลไกการติดตาม ตรวจสอบ

• กำาหนดเป้าหมายลดการทจุรติ 
ของสายปฏบิตักิารร้าน 7-Eleven

• แต่งตัง้คณะทำางานป้องกันการทจุรติ 
สายปฏบิตักิารร้าน 7-Eleven

• ปรบัปรงุมาตรฐานการทำางานของร้าน  
7-Eleven เช่น การทำาธรุกรรมทางการเงนิของ
พนกังาน 

• ปรบัปรงุมาตรฐานการตรวจสอบระบบ 
ร้านคณุภาพ เช่น การตรวจสอบเงนิสดของ  
Field Consultant การเข้าเครือ่งคดิเงนิ  
การทำาธรุกรรมการเงนิส่วนตวัของพนักงาน  
การตรวจสอบและตรวจนบัเงนิสดทันที 
เม่ือถงึร้าน เป็นต้น

• ตดิตามผลกรณกีารทจุรติในท่ีประชมุ 
ผู้บรหิารระดบัสงูเป็นประจำาทกุเดอืน

• สือ่สารเก่ียวกบัจริยธรรมธรุกิจ 
และข้อพงึปฏบัิตใินการทำางาน ผ่านการประชมุ ของ
สายปฏิบตักิารร้าน 7-Eleven แต่ละพ้ืนท่ีทกุไตรมาส 
รวมถงึผ่านสือ่โปสเตอร์ “น้องจีจีข้อบอก”

• จดัอบรม ให้ความรู้ตวัแทนสายปฏบัิตกิารร้าน
 7-Eleven ผ่านโครงการ Mister & Miss Good 
Governance

• พฒันาระบบแจ้งเตอืนการทำาธรุกรรมผ่านแบงก์ก้ิง  
เอเจนท์ (Alert Banking Agent) เพ่ือคดัแยกคนทำา
ธรุกรรม บนัทกึข้อมลูรายการท่ีผดิปกต ิและรายการ 
ต้องสงสยัท่ีรบัชำาระผ่านช่องทาง 
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทำาให้สามารถตรวจพบ 
สิง่ผิดปกตแิละป้องกนัการสญูเสีย 
ได้รวดเร็วข้ึน

• ตดิตามการปฏบัิตงิานผ่านกล้อง CCTV  
ในรปูแบบออนไลน์

• การตรวจสอบระบบร้านคณุภาพ 
โดยหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบร้าน
คณุภาพ

สื่อสาร ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก
โครงการส่ือสารให้ความรู้และสร้างกิจกรรมรณรงค์ 
สร้างความตระหนัก
บริษั้ทดำำาเนินโค์รงการส่�อสารและสร้างค์วามตระห้น้กการปฏิิบ้ติตาม
ห้ล้กธิรรมาภิบาลแก่ผูู้้บริห้ารและพน้กงาน ท้�งสายสำาน้กงานและ 
สายปฏิิบติ้การ รวมถง่บริษัท้ในกลุ่ม ซึ่พี ีออลล์ เพ่�อสร้างค์วามตระห้น้ก 
และดำำาเนินธิรุกิจตามค์าถาบรรษัท้ภบิาล “ซ่ึ่�อส้ตย์ โปร่งใส ยุติธิรรม 
ค์ำาน่งถ่งชุื่มชื่น ส้งค์ม สิ�งแวดำล้อม” โดำยสร้างส่�อประชื่าส้มพ้นธิ์ให้้
ค์วามรู้เชื่ิงรุกผู้่านชื่่องทางที�ห้ลากห้ลาย เขี้าถ่งกลุ่มเป้าห้มาย ท้�งชื่่อง
ทางออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ 

• โปสเตอร์ในสำาน้กงานและร้าน 7-Eleven 

• วดีิำโอส่�อสารและอบรม “พร้อมเป็นที�พ่�ง เค์ยีงข้ีางส้งค์มและชุื่มชื่น” 

• เพจเฟสบุ๊ค์ “ค์น ซึ่ีพี ออลล์” 

• ขี้อมูลประชื่าส้มพ้นธิ์ทางอีเมล และแอปพลิเค์ชื่้น LINE 

• โค์รงการสร้างผูู้้นำารุ่นให้ม่ด้ำานธิรรมาภิบาล Mister & Miss 

Good Governance เพ่�อเป็นต้วแทนข้ีบเค์ล่�อนด้ำานธิรรมาภิบาล

ขีององค์์กร โดำยมีต้วแทน Mister & Miss Good Governance 

จากแต่ละห้น่วยงานเขี้าร่วม จำานวน 157 ราย

ในปี 2564 มีการจ้ดำอบรมให้้ค์วามรู้แก่พน้กงานจำานวน 103,257 ราย  
ท้�วประเทศู นอกจากนี� บริษัท้ได้ำมีการประเมินการร้บรู้และค์วามเขีา้ใจ 
ดำ้านธิรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตค์อร์ร้ปช้ื่นขีองพน้กงาน 
ทุกระด้ำบ ขีองกลุ่มธุิรกิจ ซีึ่พี ออลล์ พบว่า ร้อยละ 90 ขีองพน้กงาน
ร้บรู้และเขี้าใจ
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้ากลุ่ม SMEs ในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
บริษ้ัทเข้ีาร่วมส้มนาโค์รงการ “แนวร่วมต่อต้านทุจริตค์อร์ร้ปช้ื่นขีองภาค์เอกชื่นไทย” และเชิื่ญชื่วน 
ค์ู่ค้์า SMEs กลุ่มผูู้้ร้บเห้มาเข้ีาร่วมโค์รงการ เพ่�อส่งเสริมและสน้บสนุนให้้ค์ู่ค์้าไดำ้ร้บค์วามรู้  
ค์วามเขี้าใจในการดำำาเนินงาน ดำ้วยห้ล้ก ธิรรมาภิบาล โปร่งใส และสุจริต และยกระดำ้บสถานะ
การเป็นสมาชื่กิ CAC ขีองบริษัท้ สู่ระด้ำบ Change Agent โดำยมีคู่์ค้์าเข้ีาร่วมโค์รงการจำานวน 35 ราย  
และร่วมเขี้าประกาศูเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิิบ้ติขีองภาค์เอกชื่นไทยในการต่อต้านทุจริต 
(CAC) ร้อยละ 100 นอกจากนี� บริษัท้ส่�อสารนโยบายต่อต้านการทจุริตผู้า่นค์ูม่อ่จริยธิรรมและ 
ขี้อพ่งปฏิิบ้ติในการทำางานแก่ค์ู่ค์้าท้�งห้มดำ โดำยในปี 2564 ค์ู่ค์้ารายให้ม่ไดำ้ร้บการส่�อสารและ
ลงนามร้บทราบค์รบร้อยละ 100 

โครงการสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ยทางไซึ่เบอร์เป็นห้น่�งในค์วามเสี�ยงสำาค์ญ้ที�เกดิำข่ี�น
จากการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดำำาเนินธิุรกิจจากออฟไลน์สู่ระบบ
ออนไลน ์สง่ผู้ลให้บ้รษิั้ทตอ้งเผู้ชื่ญิค์วามเสี�ยงเก่อบตลอดำเวลา เพราะ
ทุกอย่างเกิดำข่ี�นอย่างรวดำเร็วภายในเสี�ยววินาที บริษั้ทจ่งได้ำ
กำาห้นดำการบริห้ารจ้ดำการค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ยทางไซึ่เบอร์ โดำยใน 
ปี 2564 บรษ้ิัทได้ำดำำาเนินการ ด้ำงนี�

• ปร้บปรุงนโยบายให้้สอดำค์ล้องก้บมาตรฐานสากล ระบบ 

การจ้ดำการค์วามปลอดำภ้ยขีองขี้อมูล (ISO 27001) และดำ้าน

ระบบการจ้ดำการขี้อมูลส่วนบุค์ค์ล (ISO 27701) 

• ส่�อสาร สร้างค์วามตระห้น้กเกี�ยวก้บนโยบายสำาค์้ญเกี�ยวก้บ

ค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ยไซึ่เบอร ์ภ้ยคุ์กค์ามทางไซึ่เบอรท์ี�ใกลต้้ว

และต้องระว้ง แนวปฏิิบ้ติรวมถ่งขี้อแนะนำาเพ่�อใชื่้งาน 

อย่างม้�นใจและปลอดำภ้ย ผู้่านช่ื่องทางต่าง ๆ เชื่่น เว็บไซึ่ต์

บริษั้ท อีเมล Cyber Portal เป็นต้น

• ให้้ค์วามรู้ภ้ยค์ุกค์ามทางไซึ่เบอร์ที�ใกล้ต้วและต้องระว้ง  

รวมถ่งแนวปฏิิบ้ติเพ่�อใชื่้งานอย่างม้�นใจและปลอดำภ้ย  

ให้้น้กเรียน น้กศู่กษัา ขีองวิทยาล้ยเทค์โนโลยีป่ญญาภิว้ฒน์ 

(PAT) และสถาบ้นการจ้ดำการป่ญญาภิว้ฒน์ (PIM)

การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูล
บริษั้ทดำำาเนินการปร้บปรุงนโยบายการร้กษัาค์วามปลอดำภ้ยระบบเทค์โนโลยีสารสนเทศู ให้้มีค์วามสอดำค์ล้องก้บแนวปฏิิบ้ติสากลมาตรฐาน  
ISO 27001 พร้อมท้�งมุ่งสร้างค์วามตระห้น้กดำ้านค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ยทางไซึ่เบอร์และขี้อมูลที�สำาค์้ญขีององค์์กร รวมถ่งการค์ุ้มค์รองขี้อมูล
ส่วนบุค์ค์ล ซึ่่�งถ่อเป็นห้น่�งในค์วามเสี�ยงที�สำาค์้ญขีององค์์กรผู้่านโค์รงการ ดำ้งนี� 

• การทดำสอบไซึ่เบอร์ (Cyber Security Drills Test) สำาห้ร้บ

พน้กงานทุกระด้ำบ บนสถานการณ์เสม่อนจริง เพ่�อสร้าง 

ค์วามค์ุ้นเค์ย และการตอบสนองห้ร่อร้บม่อที�ถูกต้อง

• การซ้ึ่อมและลงม่อปฏิิบต้จิรงิระด้ำบปฏิิบต้กิารร้บม่อภ้ยไซึ่เบอร์ 

(Cyber Incident Response Workshop) ตามแผู้นบน

สถานการณ์เสม่อนจริง เพ่�อสร้างค์วามค์ุน้เค์ยในการลงม่อทำา  

การตอบสนองห้ร่อร้บม่อที�ถูกต้อง พร้อมท้�งนำาผู้ลล้พธิ์ที�ได้ำ

จากการซึ่้อมมาทำาการปร้บปรุงแผู้นตอบสนองเห้ตุการณ์

วกิฤตค์วามปลอดำภ้ยไซึ่เบอร์ (Incident Response Plan : IRP) 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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งานกํากับและสงเสริม
จริยธรรมไซเบอร

Cyber Ethics

งานควบคุมมาตรฐาน 
ความปลอดภัยไซเบอร

Cyber Assurance

งานปฏิบัติการ เฝาระวัง
และแกไขภัยไซเบอร

Cyber Operation



สร้างความตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บรษิัท้มุ่งสร้างค์วามตระห้น้กด้ำานการค์ุม้ค์รองข้ีอมลูส่วนบคุ์ค์ล ซึ่่�งถอ่เป็นห้น่�งในค์วามเสี�ยงที�
องค์์กร ให้้ค์วามสำาค์้ญแก่พน้กงานทุกระด้ำบสอดำค์ล้องก้บกลยุทธิ์และแผู้นงานที�สำาค์้ญขีอง
บริษั้ท ในปี 2564 ไดำ้ดำำาเนินงานยกระดำ้บการค์ุ้มค์รองขี้อมูลส่วนบุค์ค์ลให้้เทียบเท่ามาตรฐาน
สากล ดำ้งนี�

• ประกาศูใชื่้กระบวนการทำางานที�มีค์วามสอดำค์ล้องก้บกฎห้มาย PDPA*

• เผู้ยแพร่ค์วามรู้เกี�ยวก้บกฎห้มาย PDPA สำาห้ร้บพน้กงานทุกระดำ้บ พร้อมท้�งปร้บปรุง

กระบวนการทำางานที�มีกิจกรรมขี้อมูลส่วนบุค์ค์ลให้้สอดำค์ล้องก้บกฎห้มาย PDPA 

• จ้ดำกิจกรรมการค์ุ้มค์รองขี้อมูลส่วนบุค์ค์ลให้้ก้บพน้กงานทุกระดำ้บ เช่ื่น การฝึกอบรม

การจ้ดำส้มนา พร้อมสอบว้ดำระดำ้บค์วามรู้สำาห้ร้บพน้กงานที�เขี้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

• เผู้ยแพร่ และส่งเสริม PDPA Mindsets ให้้แก่พน้กงาน ประกอบดำ้วย 1. เค์ารพค์วาม

เป็นส่วนต้วขีองผูู้้อ่�น (Respect) 2. ซึ่่�อส้ตย์ โปร่งใส (Transparency) และ 3. ร้บผู้ดิำชื่อบ

ในการกระทำา (Accountability) ผู่้านช่ื่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่ื่น โปสเตอร์  

เว็บไซึ่ต์บริษั้ท อีเมล PDPA Portal, CPALL Connect เป็นต้น

• ขีอการร้บรองมาตรฐานสากลระบบการจ้ดำการค์วามปลอดำภ้ยขีองขี้อมูล ISO 27001 

และมาตรฐานการจด้ำการข้ีอมูลสว่นบคุ์ค์ล ISO 27701 จากกระบวนการสำาค์ญ้บริห้าร

ขี้อมูลสมาชื่ิกออลล์เมมเบอร์ (All Member)

• พ้ฒนาและนำาระบบเทค์โนโลยีสารสนเทศูมาประยุกต์ในการดำำาเนินธิุรกิจ ภายใต้

มาตรการดำ้านค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ย ที�ค์งไว้ซึ่่�งการร้กษัาค์วามล้บ (Confidentiality) 

ค์วามถกูต้องสมบรูณ ์(Integrity) และค์วามพรอ้มใชื่ง้าน (Availability) ขีองสารสนเทศู

ท้�งห้มดำ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อ่ยละ	99 
กิจกรรมท่ี่�ม่ข้้อม้ลส่ำว่นบุค์ค์ล
สำอด้ค์ล้องต่ามพีระราช่บัญญัติ่
คุ้์มค์รองข้้อม้ลส่ำว่นบุค์ค์ล

ร้อ่ยละ	100 
พีนักงานผู่้านการอบรมและที่ด้สำอบ
ค์ว่ามร้้ ค์ว่ามเข้้าใจแนว่ป็ฏิิบัติ่ PDPA

*PDPA ค์่อ Personal Data Protection Act, B.E. 2019 ห้ร่อพระราชื่บ้ญญ้ติค์ุ้มค์รองขี้อมูลส่วนบุค์ค์ล พ.ศู. 2562
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ซีพี่ี ออลล์ เค์ารพีค์ว่ามหลากหลาย ป็ฏิบิตั่ต่ิ่อที่กุค์นท้ัี่งภิายในและภิายนอก
องค์์กรด้้ว่ยค์ว่ามเป็็นธรรม เสำมอภิาค์ และเท่ี่าเท่ี่ยม ให้ค์ว่ามสำำาค์ญักับ 
สำิที่ธิมนุษยช่นในทีุ่กย่างก้าว่ข้องการด้ำาเนินธุรกิจ แบ่งปั็นโอกาสำ 
และสำนับสำนุนคุ์ณภิาพีช่วิ่่ต่ท่ี่�ด้ ่ โด้ยเฉพีาะกลุม่เป็ราะบางในสัำงค์ม เพืี�อให้ 
ที่กุค์นอย้ร่่ว่มกันได้้ในสัำงค์มแห่งค์ว่ามเอือ้อาที่ร

เคารพและปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล 

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG3	 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคนในทุกวัย

3.4 ลด้การต่ายก่อนวั่ยอันค์ว่รจากโรค์ไม่ติ่ด้ต่่อ ผู่้านที่างการป้็องกัน การรักษา สำนับสำนุนสุำข้ภิาพีจิต่  
และค์ว่ามเป็็นอย่้ท่ี่�ด่้

3.6 ลด้จำานว่นการต่ายและบาด้เจ็บจากอุบัติ่เหตุ่ที่างถนน

SDG5	 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

5.1 ยุติ่การเลือกป็ฏิิบัติ่ทุี่กร้ป็แบบท่ี่�ม่ต่่อผู้้้หญิงและเด็้กหญิงในทุี่กท่ี่

SDG8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน	การจ้างงานท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกคน

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็่มท่ี่�และม่ผู้ลิต่ภิาพีและการม่งานท่ี่�สำมค์ว่รสำำาหรับหญิงและช่ายทุี่กค์น รว่มถึง
เยาว่ช่นและผู้้้ม่ภิาว่ะทุี่พีพีลภิาพี และให้ม่การจ่ายท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมสำำาหรับงานท่ี่�ม่คุ์ณค่์าเท่ี่าเท่ี่ยมกัน

8.8  ป็กป้็องสิำที่ธิแรงงานและส่ำงเสำริมสำภิาพีแว่ด้ล้อมในการที่ำางานท่ี่�ป็ลอด้ภัิยและมั�นค์งสำำาหรับผู้้้ที่ำางาน 
ทุี่กค์น รว่มถึงผู้้้ที่ำางานต่่างด้้าว่ โด้ยเฉพีาะหญิงต่่างด้้าว่ และผู้้้ท่ี่�ที่ำางานเส่ำ�ยงอันต่ราย

SDG10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

10.3 สำร้างหลักป็ระกันว่่าจะม่โอกาสำท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมและลด้ค์ว่ามไม่เสำมอภิาค์ข้องผู้ลลัพีธ์ รว่มถึงโด้ยการ 
ข้จัด้กฎหมายนโยบาย และแนว่ป็ฏิิบัติ่ท่ี่�เลือกป็ฏิิบัติ่ และส่ำงเสำริมการออกกฏิหมาย นโยบาย  
และการกระที่ำาท่ี่�เหมาะสำม

SDG16	ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	 
และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล	รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

16.3 ส่ำงเสำริมนิติ่ธรรมท้ัี่งในระดั้บช่าติ่และระหว่่างป็ระเที่ศ และสำร้างหลักป็ระกันว่่าจะม่การเข้้าถึง 
ค์ว่ามยุติ่ธรรมอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมแก่ทุี่กค์น



เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
ข้ยายข้อบเข้ต่การสำร้างค์ว่ามต่ระหนักร้้ ด้้านสิำที่ธิมนุษยช่นไป็ยัง 

สำโต่ร์พีาร์ที่เนอร์ และค่้์ค้์าท่ี่�สำำาคั์ญลำาดั้บท่ี่� 1

เข้้าร่ว่มการป็ระเมินองค์์กรต้่นแบบด้้านสิำที่ธิมนุษยช่น ปี็ 2564  

โด้ยบริษัที่ ซี่พีีแรม จำากัด้ 

ป็ระเมินผู้ลกระที่บด้้านสิำที่ธิมนุษยช่นกับกลุ่มพีนักงาน (Human Rights 

Impact Assessment  : HRIA) ข้องหน่ว่ยงานท่ี่�ม่ค์ว่ามเส่ำ�ยงสำำาคั์ญข้อง

องค์์กรต่ลอด้ห่ว่งโซ่ีคุ์ณค่์า (Value Chain) พีร้อมท้ัี่งยกระดั้บมาต่รการ

บรรเที่าผู้ลกระที่บ 

ต่ิด้ต่าม ต่รว่จสำอบการด้ำาเนินงานต่ามแผู้นข้องมาต่รการค์ว่บค์ุม 

ค์ว่ามเสำ่�ยงที่่�ม่อย้่ข้ององค์์กร ด้้านสำิที่ธิมนุษยช่น 

ยกระดั้บโค์รงการส่ำง เสำ ริมค์ว่ามป็ลอด้ภัิยในการขั้บขี้�สำำ าห รับ 
พีนักงานร้าน 7-Eleven

ดำาเนินการให้เกิด “การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน”  
อย่างต่อเน่ืองตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ท้ังในขอบเขต
การดำาเนินงานของบริษัท และคู่ค้าความเส่ียงสูงด้านความย่ังยืน

ร้อยละ 
100

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่ว่ย  : ร้อยละ)

ผู้ลด้ำาเนินงาน

2562 100

2563 100

2564 100

100

100

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
ร้อยละ 100 พ้ืีนท่ี่�การด้ำาเนินการข้องบริษัที่ และสำโต่ร์บิซิีเนสำพีาร์ที่เนอร์ 
ท่ี่�ม่ค์ว่ามเส่ำ�ยงสำำาคั์ญข้ององค์์กรต่ลอด้ห่ว่งโซ่ีคุ์ณค่์า (Value Chain)  
ม่การด้ำาเนินการป็ระเมินผู้ลกระที่บด้้านสิำที่ธิมนุษยช่นกับกลุ่มพีนักงาน 
(Human Rights Impact Assessment  : HRIA) 

ร้อยละ 100 ข้องสำโต่ร์พีาร์ที่เนอร์รายใหม่ (พีนัธมิต่รที่างธุรกิจ) และ 
ค่้์ค้์าท่ี่�สำำาคั์ญลำาดั้บท่ี่� 1 ได้้รับการให้ค์ว่ามร้้และป็ระเมินผู้ลกระที่บ 
ด้้านสิำที่ธิมนุษยช่น

รางวั่ลระดั้บด่้เด่้น “องค์์กรต้่นแบบด้้านสิำที่ธิมนุษยช่น ปี็ 2564”  
ป็ระเภิที่องค์์กรธุรกิจข้นาด้ใหญ่

รางวั่ลระดั้บด่้เย่�ยม “องค์์กรท่ี่�สำนับสำนุนงานด้้านค์นพิีการด่้เด่้น”  
ต่่อเนื�องเป็็นปี็ท่ี่� 5 

รางวั่ลเก่ยรติ่ยศส้ำงสุำด้ ระดั้บป็ระเที่ศ “สำถานป็ระกอบกิจการด่้เด่้น 
ด้้านแรงงานสัำมพัีนธ์และสำวั่สำดิ้การแรงงาน” ปี็ 2564 ต่่อเนื�องเป็็นปี็ท่ี่� 15 

ร้อยละ 100 พ้ืีนท่ี่�เป้็าหมายระยะท่ี่� 1 ข้องศ้นย์กระจายสิำนค้์าได้้รับการ
รับรองมาต่รฐาน ISO 45001 : 2018

เป้าหมายปี 2564

เป้าหมายปี 2573

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ความเสี่ยงและโอกาส
สิทธิิมนุษัยชื่นเป็นสิทธิิและเสรีภาพข้ี�นพ่�นฐานขีองมนุษัย์ที�จะต้องได้ำ
ร้บค์วามเสมอภาค์ ค์วามเท่าเทียม เป็นธิรรม และไม่ถูกเล่อกปฏิิบ้ติ
ดำ้วยเห้ตุแห้่งเชื่่�อชื่าติ ส้ญชื่าติ ศูาสนา เพศู สีผู้ิว ภาษัา ห้ร่อสถานะ 
อ่�นใดำ ปัจจุบ้นสิทธิิมนุษัยชื่นเป็นเร่�องที�ท้�วโลกให้้ค์วามสำาค้์ญ ซ่ึ่�งถ่อ 
เป็นห้น่�งในห้ล้กการสำาค้์ญที�มีผู้ลต่อการดำำาเนินธุิรกิจ การดำำาเนินธิุรกิจ 
ย่อมมีค์วามเกี�ยวข้ีองก้บมนุษัย์ท้�งทางตรงและทางอ้อม อาทิ  
กระบวนการผู้ลิต กระบวนการขีนส่งการบริการ ซึ่่�งในแต่ละ 
กระบวนการจำาเป็นต�องใชื่�แรงงานจากมนุษัย์ ทำาห้น�าที�ค์วบคุ์ม  
ประสานงาน และอ่�น ๆ  การไดำ้ร้บการปฏิิบ้ติที�เท่าเทียมตามห้ล้กสิทธิ ิ
มนุษัยชื่นสำาห้รบ้พนก้งาน ค์ูค่์า้ ลูกค้์า รวมถ่งบคุ์ค์ลที�เกี�ยวขีอ้ง ตลอดำจน 
เร่�องค์วามปลอดำภ้ยในสถานที�ทำางาน สภาพแวดำล้อมที�ดีำ และการได้ำร้บ 
การส่งเสริมดำ้านสุขีภาพในช่ื่วงภาวะวิกฤต จ่งเป็นเร่�องสำาค์้ญที�อาจ 

แนวทางการดำาเนินงาน
บริษั้ทดำำาเนินงานภายใต้นโยบายด้ำานสิทธิิมนุษัยชื่นและการปฏิิบ้ติ
ดำา้นแรงงาน ค์รอบค์ลุมพ่�นที�ท้�งห้มดำขีองการดำำาเนินธิรุกจิ รวมถง่ค์ูค่์า้  
และพ้นธิมติรทางธิุรกิจ ซึ่่�งสอดำค์ล้องตามห้ลก้การชื่ี�แนะวา่ดำ้วยธิุรกิจ
ก้บสิทธิิมนุษัยชื่นขีองสห้ประชื่าชื่าติ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights : UNGP) และสิทธิิขี้�นพ่�นฐานในการ
ทำางานขีององค์์การแรงงานระห้ว่างประเทศู (International Labour 
Organization : ILO) รวมถ่งกฎห้มายแรงงานขีองแต่ละประเทศูที�
บริษั้ทเขี้าไปดำำาเนินธิุรกิจ ซึ่่�งค์รอบค์ลุมประเดำ็นดำ้านสิทธิิมนุษัยชื่น 
ที�สำาค์ญ้ เช่ื่น การใช้ื่แรงงานเด็ำก การใช้ื่แรงงานบง้ค์บ้ การเลอ่กปฏิบิติ้และ
การค์ุกค์ามทางเพศู เป็นต้น บริษั้ทมีการประเมินสิทธิิมนุษัยชื่นอย่าง
รอบดำา้น (Human Rights Due Diligence : HRDD) ในทกุพ่�นที�ดำำาเนิน
การ และทกุกจิกรรมทางธิรุกจิขีองบริษัท้ พร้อมท้�งประเมินผู้ลกระทบ 
ดำ้านสิทธิิมนุษัยชื่น (Human Right Impact Assessment : HRIA)  
ในห้น่วยงานที� มีค์วามเสี�ยง ตลอดำจนทบทวนค์วามเสี�ยงด้ำาน 
สิทธิิมนุษัยชื่นขีององค์์กร (Human Rights Risk Assessment)  

ส่งผู้ลต่อการดำำาเนินธุิรกิจ และภาพล้กษัณ์ขีององค์์กร นอกจากนี�  
การสน้บสนุนให้้พน้กงานเขี้าถ่งค์่าแรงข้ี�นต�ำาที�เทียบเท่าก้บค์่าเฉลี�ย
ขีองค่์าค์รองชีื่พ (Living Wage) ย้งสามารถลดำอ้ตราลาออกขีอง
พน้กงานได้ำมากถ่ง ร้อยละ 50 อกีท้�งย้งเป็นการส่งเสริมค์วามเป็นอยู่ที�ดีำ 
และเขี้าถ่งรายไดำ้ขี้�นพ่�นฐานอย่างเห้มาะสม
 
ด้ำงน้�น บริษ้ัทจ่งมุ่งส่งเสริมการประเมินค์วามเสี�ยงด้ำานสิทธิิมนุษัยชื่น
ซึ่่�งเป็นสิ�งที�ภาค์ธุิรกิจต้องให้้ค์วามสำาค์้ญ พร้อมท้�งกำาห้นดำแนวทาง
การดำำาเนินงานให้้สอดำค์ล้องก้บห้ล้กการคุ้์มค์รองสิทธิิมนุษัยชื่น 
อย่างค์รอบค์ลุม ตามห้ล้กการสากลและกฎห้มายขีองประเทศู  
เพ่�อป้องก้นไม่ให้้เกิดำการละเมิดำสิทธิิมนุษัยชื่นจากการดำำาเนินธิุรกิจ 
ต่อผูู้้มีส่วนไดำ้เสียทุกกลุ่มตลอดำห้่วงโซึ่่ค์ุณค์่าขีององค์์กร

รวมถ่งสร้างค์วามตระห้น้กรู้ดำ้านการเค์ารพและการปฏิิบ้ติตาม
ห้ล้กสิทธิิมนุษัยชื่นสากลแก่พ้นธิมิตรทางธิุรกิจ และค์ู่ค์้าที�สำาค์้ญ  
ผู้่านโค์รงการที�ห้ลากห้ลาย เพ่�อป้องก้นและห้ลีกเลี�ยงการละเมิดำสิทธิิ
มนุษัยชื่นขีองผูู้้มีส่วนได้ำเสียทุกกลุ่ม พร้อมก้นนี� บริษั้ทย้งประเมิน 
ค์่าค์รองชื่ีพสำาห้ร้บพน้กงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธิรรม 

นอกจากนี� บริษั้ทยกระด้ำบการดำำาเนินงานดำ้านค์วามปลอดำภ้ย  
และอาชื่ีวอนาม้ย ให้้สอดำค์ล้องก้บสถานการณ์ปัจจุบ้น ผู้่านการ
สน้บสนุนสิทธิิมนุษัยชื่นขี้�นพ่�นฐานในการดำำาเนินการดำ้านสาธิารณสุขี  
โดำยกำาห้นดำมาตรการดำ้านสว้สดำิการเพ่�อช่ื่วยเห้ล่อพน้กงานและ
ค์รอบค์ร้วที�ได้ำร้บผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำเช่ื่�อไวร้ส
โค์วิดำ 19 อาทิ ค์่าร้กษัาพยาบาลพน้กงานที�ติดำเช่ื่�อไวร้สโค์วิดำ 19  
ชื่่วยเห้ล่อค่์าการศู่กษัาขีองบุตรพน้กงาน ในกรณีที�ค์ู่สมรสพน้กงาน
ไดำ้ร้บผู้ลกระทบจากโค์วิดำ 19 และเป็นไปตามขี้อกำาห้นดำขีองบริษั้ท

	 อ่่านรายละเอ่ียดเพิ่่�มเติ่มได้ที่ี�	
 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิิบัติด้านแรงงาน

  https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/06/Human-Rights-and-Labor-Practices-Policy-th.pdf
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การเสริมสรางความตระหนักรูดานการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สโตร�พาร�ทเนอร� 
(พันธมิตรทางธุรกิจ) 
ได�รับการให�ความรู� 

คู�ค�าลําดับที่ 1 
ของบร�ษัทได�รับการให�ความรู� 

พนักงานได�รับการให�ความรู�

ร�อยละ
100

ร�อยละ
100

ร�อยละ
100

ร�อยละ
100

ร�อยละ
100

พื้นที่ดำเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

การประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Assessment)

ประเด็นความเสี่ยงสูงที่สำคัญ

คูคาลำดับที่ 1 ของบริษัท

(5,662 พ�น้ที)่  
ได�รบัการประเมินความเส่ียง  

(4,790 พ�น้ที)่  
ถกูระบุว�ามีความเส่ียง 

(4,790 พ�น้ท่ี) 
ท่ีถกูระบุว�ามีความเส่ียง

มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

รอยละ 0.30 (14 ราย)
ถูกระบุว�ามีความเสี่ยง

รอยละ 0.30  (14 ราย)
ที่ถูกระบุว�ามีความเสี่ยงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

รอยละ 100 (4,710 ราย)
ได�รับการประเมินความเสี่ยง

ร�อยละ
84.6

ความปลอดภยัและสุขภาพ
ของพนักงานร�าน 7-Eleven

ความปลอดภยัและสุขภาพ
ของลูกค�าร�าน 7-Eleven

1

2

ขอรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

0 กรณี 

การเลือกปฏิบัติ

0 กรณี 

การล�วงละเมิด
หร�อคุกคามทางเพศ 

0 กรณี 

การละเมิดสิทธิ
ชนเผ�าพ�้นเมือง 

0กรณี

การสงเสริมโอกาสที่เทาเทียม และความหลากหลายของบุคลากร

ความหลากหลายทางเพศ

ความหลากหลายทางสัญชาติ

35,545

67,712

39.13

74.53

ชาย

จํานวน (ราย) ร�อยละเทียบกับ FTEs

หญิง

พนักงานทั้งหมด 
(ร�อยละ)

ผู�บร�หารทั้งหมด 
(ร�อยละ)

กัมพ�ชา

พม�า

เกาหลี

อินเดีย

ออสเตรเลีย

อื่นๆ 

0.71

2.16

0

0

0

0.09

13.96

42.59

0

0.10

0.04

1.76

54,554 60.05
46,670 51.37
2,033 2.24

ความหลากหลายทางอายุ

จํานวน (ราย) ร�อยละเทียบกับ FTEs

97,203 107.00
634 0.70

4,853 5.34
8

62
497

0.01
0.07
0.55

จํานวน (ราย) ร�อยละเทียบกับ FTEs

อายุน�อยกว�า 30 ป�

อายุ 30-50 ป�

อายุมากกว�า 50 ป�

ความหลากหลายทางศาสนา

พ�ทธ

คร�สต�

อิสลาม

ฮินดู

อื่นๆ

ไม�เป�ดเผย

หมายเหตุ : FTEs การทํางานเต็มเวลาของพนักงาน หมายเหตุ : FTEs การทํางานเต็มเวลาของพนักงาน

หมายเหตุ : FTEs การทํางานเต็มเวลาของพนักงาน

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564
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การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

เสรีภาพในการสมาคม

หน�วย : กรณี ต�อ 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน

3.02

4.36

1.99

2.70

0.80

2.37

0.34
0.86

พนักงานชาย พนักงานหญิง ผู�รับเหมาชาย ผู�รับเหมาหญิง

อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด

ป� 2563

ป� 2564

ป� 2563

ป� 2564

2.21

3.59

1.38

2.36

0.52

1.52

0.28
0.79

พนักงานชาย พนักงานหญิง ผู�รับเหมาชาย ผู�รับเหมาหญิง

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน (LTIFR) 

0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.005

พนักงานชาย พนักงานหญิง ผู�รับเหมาชาย ผู�รับเหมาหญิง

อัตราการบาดเจ็บรุนแรงสูง (ไมรวมเสียชีวิต)

การสงเสริมขีดความสามารถของพนักงานหญิงในองคกร

พนักงานหญิงต�อพนักงานทั้งหมด

ผู�บร�หารหญิงต�อผู�บร�หารทั้งหมด

ผู�บร�หารหญิงต�อผู�บร�หารระดับสูงทั้งหมด

ผู�บร�หารหญิงต�อผู�บร�หารระดับต�นทั้งหมด

ผู�บร�หารหญิงที่อยู�ในหน�วยงาน
ที่สร�างรายได�ให�แก�องค�กร

พนักงานหญิงในตําแหน�ง STEM

ผลป� 2564 (ร�อยละ)

65.58

55.21

38.71

57.03

52.68

62.04

67.2

56.8

43.9

58.8

54.3

60.7

เป�าหมายป� 2568 (ร�อยละ)

การจางงานผูพิการในองคกร 

รอยละ 0.93
เทียบกับการทํางานเต็มเวลาของพนักงาน

การดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการ
ของบร�ษัทครอบคลุมพนักงาน 

ร�อยละ
100
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กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence)
บริษัท้กำาห้นดำให้้มีกระบวนการตรวจสอบด้ำานสิทธิมินุษัยชื่นอย่างรอบดำา้นเป็นระบบอยา่งมีประสทิธิภิาพ โดำยกำาห้นดำขีอบเขีตค์รอบค์ลุมพ่�นที�
ดำำาเนินกิจกรรมทางธิุรกิจขีองบริษั้ท รวมถ่งกิจกรรมที�เกี�ยวขี้องก้บบริษั้ทตลอดำห้่วงโซึ่่ค์ุณค์่า ค์รอบค์ลุมค์ู่ค์้า ผูู้้จ้ดำห้า ผูู้้ร้บเห้มา และพ้นธิมิตร
ทางธิุรกิจ ตลอดำจนผูู้้ร่วมธิุรกิจ (Joint Venture) กิจการค์วบรวมและกิจการเขี้าซึ่่�อ 

นอกจากนี� บรษิัท้พจิารณาประเดำน็สทิธิมินษุัยชื่นสำาค์ญ้ที�มโีอกาสเกี�ยวข้ีองกบ้การดำำาเนินธิรุกจิ โดำยสามารถระบปุระเดำน็ที�สำาค์ญ้ ได้ำแก่ การใชื่้
แรงงานบง้ค์บ้ การค้์ามนุษัย์ การใช้ื่แรงงานเด็ำก สทิธิแิละเสรีภาพในการสมาค์ม สทิธิใินการรวมต้วและเจรจาต่อรอง การให้้ค่์าตอบแทนที�เท่าเทียม 
การเล่อกปฏิิบ้ติ และการคุ์กค์ามท้�งที�เกี�ยวขี้องก้บทางเพศูและรูปแบบอ่�น ๆ รวมถ่งค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ย สิ�งแวดำล้อม และสิทธิิลูกค์้า  
โดำยค์รอบค์ลมุผูู้มี้ส่วนได้ำส่วนเสียที�มีค์วามเสี�ยงอาจถกูละเมดิำสิทธิมินุษัยชื่น ได้ำแก่ พน้กงาน ชื่มุชื่นและค์นในท้องถิ�น ค์ูค้่์า ผูู้จ้ด้ำห้า ผูู้้ร้บเห้มา 
ลกูค้์าและผูู้้บรโิภค์ รวมถง่กลุ่มเปราะบางที�เกี�ยวข้ีอง อาทิ ผูู้้ห้ญงิ เด็ำก ชื่นพ่�นเม่อง แรงงานต่างด้ำาว แรงงานที�ว่าจ้างผู่้านบุค์ค์ลที�สาม ผูู้้พกิาร  
ผูู้้สูงอายุ เพศูทางเล่อก (LGBTQI+) ผู้่านการร้บฟังประเดำ็นจากผูู้้มีส่วนไดำ้เสียที�เกี�ยวขี้อง เพ่�อให้้ม้�นใจว่าการดำำาเนินธิุรกิจขีองบริษั้ทจะไม่ก่อ
ให้้เกิดำการละเมิดำสิทธิิมนุษัยชื่น

ความมุงมั่น

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ปลูกฝงใน
องคกร

ประเมิน
ผลกระทบ

การ
บูรณาการ

ติดตาม
ประสิทธิผล

การสื่อสาร มีสวนรวม
กับผูมีสวนได

เสีย

การเยียวยา
และรับ

ขอรองเรียน

• ระบุประเด็นความเสี่ยงด�านสิทธิ
มนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งที่เกิดข�้นแล�วและอาจจะเกิดข�้นได�
ในอนาคต

• ระบุผู�มีส�วนเกี่ยวข�องที่อาจจะ
ได�รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงพ�จารณา
สถานะของผู�ท่ีอยู�ในกลุ�มเปราะบาง 
เช�น ผู�หญิงและเด็ก แรงงานอพยพ
บุคคลทุพพลภาพและผู�สูงอายุ

• การประเมินความเสี่ยงด�าน
สิทธิมนุษยชน (Human Right 
Risk Assessment)

• การประเมินผลกระทบด�าน
สิทธิมนุษยชน (Human Right 
Impact Assessment : HRIA)

• ออกแบบมาตรการป�องกัน 
และลดผลกระทบความเสี่ยง
ด�านสิทธิมนุษยชน

• นํามาตรการในเบื้องต�นไปปฏิบัติ
ใช�สําหรับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

• ติดตามผลและทบทวนกระบวนการ

มีส�วนร�วมกับผู�
มีส�วนได�ส�วนเสีย
ต�าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก เช�น 
พนักงาน  ชุมชน  
หน�วยงานภาครัฐ  
องค�กรภาค
ประชาสังคม
เพ�่อสื่อสาร 
ผลลัพธ�
การดําเนินงาน
ด�านสิทธิมนุษยชน
ของบร�ษัท

• การเยียวยาผู�ได�
รบัผลกระทบจาก
กรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

• การจัดตั้ง
กลไกรับ
ข�อร�องเร�ยนด�าน
สิทธิมนุษยชน

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน  

1 2 3 4 5 6 7 8

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)61



การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Risks Assessment) 
บริษ้ัทมีค์วามมุ่งม้�นในการบริห้ารจ้ดำการด้ำานสิทธิิมนุษัยชื่นอย่างต่อ
เน่�อง โดำยกำาห้นดำให้้มีการประเมนิค์วามเสี�ยงด้ำานสทิธิมินษุัยชื่น (Human 
Rights Risk Assessment  : HRRA) เป็นประจำาทกุ 3 ปี อย่างต่อเน่�อง
ต้�งแต่ปี 2560 พร้อมท้�งทบทวนมาตรการป้องก้นและลดำผู้ลกระทบ
ค์วามเสี�ยงด้ำานสิทธิิมนุษัยชื่นเป็นประจำาทุกปี ค์รอบค์ลุม 8 ห้น่วย
ธิุรกิจห้ล้ก โดำยค์ิดำเป็น ร้อยละ100 ขีองพ่�นที�ดำำาเนินธิุรกิจ และค์ิดำเป็น
ร้อยละ 100 ขีองกิจกรรมทางธิุรกิจ ซึ่่�งประกอบไปดำ้วย 4 กิจกรรม 
ไดำ้แก่ การจ้ดำซึ่่�อ การผู้ลิตและการจำาห้น่าย การตลาดำและการขีาย 
ลูกค์้าและบริการ 

ในปี 2564 บริษั้ททบทวนผู้ลการประเมินค์วามเสี�ยง โดำยรวบรวมผู้ล
การประเมินประจำาปี 2562 – 2564 มาทบทวนประเดำ็นค์วามเสี�ยง
ดำา้นสทิธิมิษุัยชื่น พบวา่ประเด็ำนท้�งห้มดำเกี�ยวขีอ้งกบ้ดำา้นสทิธิแิรงงาน
ขีองพน้กงาน แรงงานค์ู่ค์้า ผูู้้ร้บเห้มา สิทธิิชืุ่มชื่นและสิ�งแวดำล้อม และ
สิทธิิ ลูกค้์า มีประเดำ็นค์วามเสี�ยงด้ำานสิทธิิมนุษัยชื่นที�สำาค์้ญ  
(Salient Human Rights Issues) ที�มีระดำ้บค์วามเสี�ยงห้ลงเห้ล่ออยู่ 
(Residual Risks) ในระด้ำบสูง จากห้น่วยธิุรกิจห้ล้ก ไดำ้แก่ บริการ 
ร้านสะดำวกซึ่่�อ บริการดำ้านค์้าส่ง บริการผู้ลิตและจำาห้น่าย เบเกอรี� 
อาห้ารพร้อมร้บประทาน อาห้ารแช่ื่แขี็ง รวมถ่งให้้มีการติดำตาม 
และทบทวนผู้ลการดำำาเนินงานด้ำานสิทธิิมนุษัยชื่นก้บห้น่วยงานที�
เกี�ยวข้ีองเป็นประจำาทุกไตรมาส เพ่�อปร้บปรุงมาตรการป้องก้น 
ลดำผู้ลกระทบจากค์วามเสี�ยงให้้สอดำค์ล้องก้บสถานการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงไปได้ำอย่างท้นท่วงที สมด้ำงเจตนารมณ์ขีองบริษั้ทที�
ต้องการให้้พน้กงาน ส้งค์มและบริษั้ทอยู่ร่วมก้นไดำ้อย่างเอ่�ออาทร  
มเีมตตา เค์ารพในสทิธิซิึ่่�งกน้และกน้ เพ่�อการเตบิโตรว่มกน้อย่างย้�งย่น

นอกจากนี� บริษั้ทมีการประเมินค์วามเสี�ยงดำ้านสิทธิิมนุษัยชื่นในค์ู่ค์้า
ลำาดำ้บที� 1 ท้�งห้มดำ ค์รอบค์ลุมค์ู่ค์้าจำานวน 4,710  ราย โดำยมีประเดำ็น
สำาค์ญ้ เชื่น่ การจด้ำการแรงงานและสทิธิมินษุัยชื่น ในเร่�องการปร้บปรุง
ค์ู่ม่อแรงงานให้้สอดำค์ล้องก้บกฎห้มายแรงงาน การจ่ายค์่าจ้าง  
ค์า่ตอบแทน ในเร่�องการห้้กค์า่จา้งพน้กงานให้้สอดำค์ล้องตามกฎห้มาย 
ค์วามปลอดำภ้ยและอาชื่ีวอนาม้ย ในเร่�องการอบรมค์วามปลอดำภ้ยใน
การทำางาน การแต่งต้�งเจ้าห้น้าที�ค์วามปลอดำภ้ยตามที�กฎห้มาย
กำาห้นดำ และการตรวจสุขีภาพขีองพน้กงานตามปัจจ้ยเสี�ยง  
อย่างไรก็ตาม บริษั้ทย้งไดำ้ส่งเสริมให้้ค์ู่ค์้าจ้ดำทำาแนวทางการป้องก้น
และแก้ไขีสำาห้ร้บประเดำ็นดำ้านสิทธิิมนุษัยชื่นที�เกิดำข่ี�นอย่างค์รบถ้วน
ค์รอบค์ลุมค์ู่ค์้าลำาดำ้บที� 1 ท้�งห้มดำ 

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Impact Assessment)
บริษัท้ประเมนิผู้ลกระทบด้ำานสทิธิมินษุัยชื่นขีองผูู้ท้ี�ได้ำร้บผู้ลกระทบมา
อย่างต่อเน่�อง ผู้่านการเก็บขี้อมูล การสำารวจ และส้มภาษัณ์ค์วามค์ิดำ
เห้็นก้บผูู้้ถ่อค์รองสิทธิิ์ โดำยในปี 2564 บริษั้ทประเมินผู้ลกระทบ
ค์รอบค์ลุมจำานวนพน้กงานท้�งห้มดำในทุกพ่�นที�ที�ไดำ้ร้บการประเมิน
ค์วามเสี�ยงจำานวน 4 พ่�นที� ซึ่่�งเป็นขี้อมูลจากพน้กงานร้าน 7-Eleven 
ท้�วประเทศู ศููนย์กระจายสินค์้า โรงงานซึ่ีพีแรม และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ 24Shopping ค์รอบค์ลมุท้�วประเทศูกว่า 4,100 ราย และดำำาเนนิ
การยกระด้ำบมาตรการบรรเทาผู้ลกระทบ และผูู้้บรหิ้ารระด้ำบสงูสง่สาร
ถ่งพน้กงานท้�งองค์์กรให้้ปฏิิบ้ติต่อก้นดำ้วยค์วามเค์ารพสิทธิิมนุษัยชื่น

62 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของประเด็นที่เสี่ยงสูงแบบบูรณาการ
ภายใต้ขีอบเขีตค์วามร้บผิู้ดำชื่อบขีองบรษิัท้ สโตร์พาร์ทเนอร์ (พ้นธิมิตรทางธิุรกิจ)

ประเด็นท่ีมีความเส่ียงสูง มาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ การบูรณาการมาตรการ

ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานร้าน	 

7-Eleven

• มกีารวเิคราะห์งานเพือ่ความปลอดภยั (Job Safety Analysis) 

• มกีารจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล รวมถงึเคร่ืองทุ่นแรง 
สำาหรบัพนักงานตามลักษณะงาน

• โครงการส่งเสรมิความปลอดภัยในการขบัข่ีสำาหรบัพนกังานร้าน 7-Eleven

• กำาหนดแนวปฏบิตัขิองพนักงานร้านในช่วงสถานการณ์โควิด 19  
(มาตรการเพิม่เติมจากการประชมุทบทวน)

• คูม่อืความปลอดภัย Safety Hand Book

• นโยบายบรษัิท

• ประกาศเป้าหมายการดำาเนินการความปลอดภยัยานยนต์ 

• มาตรฐานการทำางานของร้าน 7-Eleven และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของลูกค้าร้าน	7-Eleven

• การตรวจสอบและประกนัคณุภาพผลติภณัฑ์์ก่อนนำามาวางขายใน 
ร้าน 7-Eleven 

• มีการตรวจสอบมาตรฐานร้านทุกเดือนโดย QSSI

• มมีาตรการตรวจสอบความปลอดภยัของร้านทกุเดอืน 

• คดัสรรผลติภณัฑ์์เพือ่สุขภาพ อาท ิเมนคูมุแคล โครงการ กนิด ีอยู่ด ีมสีขุ  
โครงการ Eat Well

• แนวปฏิบตัใินการดแูลลกูค้า และร้านในช่วงสถานการณ์โควิด 19  
(มาตรการเพิม่เติมจากการประชมุทบทวน)

• ระบบเรยีกคนืสนิค้า และระบบจดัการข้อร้องเรียนลกูค้า

• จดัทำาฉลากโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมนั นำา้ตาล และ
โซเดยีมแบบจีดเีอ ในสนิค้าประเภทอาหาร และเบเกอร่ี

• นโยบายบริษัท 

• มาตรฐานการทำางานของร้าน 7-Eleven

การสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
จัดอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ”
เพ่�อสรา้งค์วามตระห้น้กและปฏิิบต้ติามห้ล้กสทิธิมินษุัยชื่นอยา่งถกูตอ้ง รวมถง่ปอ้งกน้การละเมดิำดำา้นสทิธิมินษุัยชื่นภายใน และภายนอกองค์ก์ร
 บริษั้ทดำำาเนินโค์รงการจ้ดำอบรมห้ล้กสูตร “สิทธิิมนุษัยชื่นก้บภาค์ธิุรกิจ” สำาห้ร้บพน้กงานระดำ้บบริห้ารขี่�นไปขีองกลุ่มซึ่ีพี ออลล์ โดำยห้ล้กสูตร
มีเน่�อห้าค์รอบค์ลุมดำ้านสิทธิิมนุษัยชื่นที�สำาค์้ญ ไดำ้แก่

ในปี 2564 มผีูู้เ้ขีา้ร่วมการอบรมรวม จำานวน 1,900 ราย พร้อมท้�งมแีผู้นขียายขีอบเขีตการสร้างค์วามตระห้น้ก และค์วามเข้ีาใจให้้แก่พน้กงาน
ทุกระดำ้บ ทุกพ่�นที� รวมถ่งสโตร์พาร์ทเนอร์ (พ้นธิมิตรทางธิุรกิจ) ผู้่านระบบออนไลน์ค์รบ ร้อยละ 100 ภายในปี 2568

มาตรฐานสากล
ในเรื่องการเคารพ

สิทธิมนุษยชน 

การประเมินความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติเพื่อปองกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

วัฒนธรรมองคกร
กับการเคารพสิทธิมนุษยชน

ส่ือสาร สร้างความตระหนักเร่ืองสิทธิมนุษยชนเชิงรุก
บริษั้ทสร้างค์วามตระห้น้กด้ำานสิทธิิมนุษัยชื่นแบบเชิื่งรุกไปย้งพน้กงาน และพ้นธิมิตรทางธิุรกิจ  
(สโตร์พาร์ทเนอร์) โดำยส่�อสารผู่้านช่ื่องทางที�ห้ลากห้ลาย เชื่่น อีเมล ระบบ CPALL Connect ป๊อปอ้ป  
(Pop-Up) บนห้น้าจอค์อมพิวเตอร์ที�ใช้ื่ค์วบค์ุมระบบงานห้ล้งร้านขีองร้าน 7-Eleven และร้านเบลลินี�  
(Bellinee’s) รวมถ่งระบบ SBPMALL เป็นต้น
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การยกระดับระบบกลไกข้อร้องเรียนและการเยียวยา
บรษิัท้ให้้เสรีภาพในการแสดำงออกซึ่่�งค์วามคิ์ดำเห็้นและข้ีอกง้วล ผู้า่นช่ื่องทางการร้บฟังค์วามคิ์ดำเห็้นขีองพน้กงานที�ห้ลากห้ลาย เช่ื่น ระบบ Voice 
of Employee รวมถ่งแสดำงค์วามค์ิดำเห้็นและขี้อก้งวลผู้่านค์ณะกรรมการสว้สดำิการในสถานประกอบการ (ค์สส.) 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษั้ทยด่ำม้�นในการเค์ารพสทิธิิแรงงานขีองพนก้งาน และการปฏิบิ้ตงิานอยา่งเป็นธิรรม ให้เ้ป็นไปตามกฎห้มายและนโยบายตา่ง ๆ  ภายใตพ้ระ
ราชื่บญ้ญต้คิ์ุม้ค์รองแรงงานไทยและสากล ผู้า่นการสร้างค์วามเห้มาะสมด้ำานการจ้างงาน ค์า่จา้ง ช้ื่�วโมงการทำางาน ว้นห้ยุดำ และสว้สดิำการ รวม
ถ่งสถานที�ทำางานที�มีค์วามปลอดำภ้ย และมีสภาพแวดำล้อมที�ดำี ท้�งนี� บริษั้ทกำาห้นดำสว้สดำิการสำาห้ร้บพน้กงาน ดำ้งต้วอย่างต่อไปนี�

พร้อมกน้นี� บรษิัท้จด้ำสรรสว้สดำกิารที�ห้ลากห้ลายให้้กบ้พน้กงาน เพ่�อยกระด้ำบค์วามเป็นอยู่ที�ดำรีะห้ว่างการทำางานรว่มกบ้บรษิัท้ เชื่น่ สว้สดิำการ
เงนิกูฉ้กุเฉนิจากสถาบน้การเงนิดำว้ยอต้ราดำอกเบี�ยพเิศูษั เงนิชื่ว่ยเห้ล่อค่์าเชื่า่บา้นพ้ก เงนิชื่ว่ยเห้ล่อกรณปีฏิิบติ้งานประจำาสำาน้กงานตา่งจง้ห้ว้ดำ
(เบี�ยก้นดำาร) เป็นต้น ตลอดำจนสว้สดำิการดำ้านค์วามม้�นค์งขีองชื่ีวิต อาทิ กองทุนสำารองเลี�ยงชื่ีพ ประก้นชื่ีวิต เงนิช่ื่วยเห้ลอ่กรณปีระสบภย้พบิต้ิ
โดำยในปี 2564 บรษิัท้ได้ำมกีารทบทวนเพิ�มสว้สดิำการด้ำานสุขีภาพสำาห้ร้บพน้กงาน ได้ำแก่ ห้้องสว้สดิำการ Health Center (กายภาพบำาบด้ำ) สว้สดำกิาร
ใบส้�งยาสำาห้ร้บพน้กงานที�มีใบส้�งยาห้ร่อใบร้บรองแพทย์โดำยพน้กงานไม่ต้องสำารองจ่าย และสามารถเล่อกร้บยาได้ำจากที�บ้านห้ร่อที�ทำางาน 
ช่ื่วยลดำค์วามเสี�ยง รวมถ่งส่งเสริมการเข้ีาถ่งว้ค์ซีึ่นตามสิทธิิให้้ก้บพน้งงานทุกระด้ำบ และจ้ดำห้าว้ค์ซึ่ีนป้องก้นโรค์ติดำเช่ื่�อไวร้สโค์วิดำ 19  
เพิ�มเติมให้้พน้กงานในพ่�นที�ที�มีค์วามเสี�ยงสูง เชื่่น พน้กงานร้าน 7-Eleven เป็นต้น

จำนวนวันเพื่อเลี้ยงดูบุตร
สำหรับพนักงานหญิง

วันหยุดตามประเพณี

วันหยุดพักผอนประจำป

วันลากิจ

98 วัน

ไมนอยกวาปละ 13 วัน

ไมนอยกวาปละ 6 วัน

3 วัน

120 วัน

14-18  วัน 

6-15  วัน 

3-7 วัน 

สิทธิตามกฏหมายกำหนด สิทธิที่บริษัทมอบใหพนักงานสวัสดิการ

เสรีภาพในการสมาคม
บริษ้ัทให้้เสรีภาพในการแสดำงออกซึ่่�งค์วามคิ์ดำเห้็นและข้ีอก้งวล ผู้่านชื่่องทางการร้บฟังค์วามคิ์ดำเห้็นขีองบริษั้ทที�ห้ลากห้ลาย เชื่่น จดำห้มาย
อิเล็กทรอนิกส์ ศููนย์แจ้งขี้อมูล ส่�อออนไลน์ขีองบริษั้ท เค์าะระฆั้ง ระบบ Voice of Employee เป็นต้น รวมถ่งผู้่านค์ณะกรรมการสว้สดำิการใน
สถานประกอบการ (ค์สส.) ที�จด้ำต้�งตามพระราชื่บญ้ญติ้ค์ุม้ค์รองแรงงาน พ.ศู. 2541 ปัจจบุน้มีพน้กงานต้วแทนค์ณะกรรมการสว้สดิำการ จำานวน 
103,257 ราย ค์ิดำเป็น ร้อยละ 100 ขีองพน้กงานท้�งห้มดำ โดำยมีการประชืุ่มห้าร่อร่วมก้นทุกไตรมาส ในปี 2564

	 อ่่านรายละเอ่ียดเพิ่่�มเติ่มได้ที่ี�	https://www.cpall.co.th/sustain/social-dimension/personnel
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การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม 
และความหลากหลายของบุุคลากร
บริษั้ทเค์ารพค์วามแตกต่างขีองพน้กงานที�ห้ลากห้ลาย มุ่งปฏิิบ้ติก้บ
พน้กงานทกุค์นอย่างเท่าเทยีมบนสทิธิมินุษัยชื่นขี้�นพ่�นฐาน ไม่แบ่งแยก
สถานะใดำ อาทิ เช่ื่�อชื่าติ ศูาสนา เพศู สผีู้วิ ภาษัา อายุ รวมถง่ผูู้้พกิาร 
โดำยมีการบริห้ารค์วามห้ลากห้ลายและค์วามแตกต่างอย่างเห้มาะสม
ผู้่านการจ้างงาน การพ้ฒนาศู้กยภาพ และวางแผู้นเส้นทางค์วาม
ก้าวห้น้าในสายอาชื่ีพให้้แก่พน้กงานทุกค์น เพ่�อด่ำงดำูดำ และร้กษัา
บคุ์ลากรที�เป็นค์นเก่ง ค์นดำ ีท้�งนี� บรษิัท้สง่เสรมิค์วามเทา่เทยีมระห้ว่าง
พน้กงานห้ญิงและพน้กงานชื่ายให้้มีโอกาสเตบิโตกา้วห้น้าในสายอาชีื่พ
อย่างเท่าเทียม อีกท้�งมอบโอกาสการดำำารงตำาแห้น่งผูู้้บริห้ารระดำ้บสูง 
ตลอดำจนร้บฟังมุมมองที�แตกตา่งจากค์วามห้ลากห้ลายทางเพศูในการ
ชื่่วยข้ีบเค์ล่�อนองค์์กรให้้เติบโตอย่างย้�งย่น อีกท้�ง บริษ้ัทมอบโอกาส
ในการสร้างอาชื่ีพผู่้านการจ้ดำจ้างพน้กงานทุพพลภาพให้้เห้มาะสม  
โดำยผูู้้พิการสามารถทำางานในถิ�นพำาน้ก เพ่�อกระจายรายไดำ้สู่ชืุ่มชื่น 
พร้อมท้�งมีสิ�งอำานวยค์วามสะดำวกภายในสำาน้กงาน เชื่่น ทางลาดำ  
การขียายประตู ช่ื่องพเิศูษัสำาห้ร้บผูู้้พกิาร ห้้องละห้มาดำ ห้้องเกบ็นมบตุร  
เป็นต้น 

ค่าครองชีพ
บริษ้ัทมุ่งดำำาเนินงานดำ้านค์่าค์รองชีื่พ โดำยทบทวนเงินเด่ำอนและ
สว้สดำิการสำาห้ร้บพน้กงานในแต่ละพ่�นที�อย่างสมำ�าเสมอให้้เป็นธิรรม
อย่างเท่าเทียมและเป็นไปตามกฎห้มาย รวมถ่งสามารถแข่ีงข้ีนได้ำ  
เพ่�อให้้พน้กงานได้ำร้บค์า่จา้งที�เห้มาะสมที�สดุำในการดำำารงชีื่พ โดำยบรษิัท้
จ่ายค์่าจ้างให้้ก้บพน้กงานสูงกว่าค์่าจ้างขี้�นตำ�าที�กฎห้มายกำาห้นดำ  
ตลอดำจนมีเงินสน้บสนุนและค์่าตอบแทนที�เห้มาะสม พร้อมท้�งค่์าใชื่้
จ่ายเพิ�มเติม อาทิ ค่์าทำางานนอกเวลา ค่์าเดิำนทาง เบี�ยพเิศูษั ค่์าเช่ื่าบ้าน 
ค์่าอาห้าร เบี�ยขีย้น ท้�งนี� เพ่�อให้้แน่ใจว่าบริษั้ทจ่ายค์่าจ้างและ 
ผู้ลประโยชื่น์อยา่งเป็นธิรรมแกพ่น้กงาน บรษิัท้ได้ำดำำาเนินการวิเค์ราะห์้
ค์่าจ้างประจำาปี โดำยเขี้าร่วมโค์รงการสำารวจค์่าจ้าง และสว้สดำิการก้บ
บริษั้ท Korn Ferry Hay Group ซึ่่�งที�ปร่กษัาชื่้�นนำาระด้ำบโลก อีกท้�ง 
ย้งกำาห้นดำให้้มีการประเมินผู้ลกระทบขีองการเปลี�ยนแปลงขีอง 
ค์่าค์รองชีื่พ และปัจจ้ยการจ้างงานในแต่ละดำ้านขีองการดำำาเนินธิุรกิจ
สมำ�าเสมอ โดำยในปี 2564 บริษั้ทประเมินค์่าค์รองชีื่พค์รอบค์ลุม
พน้กงาน ร้อยละ 100 พร้อมท้�ง มีแผู้นขียายการประเมินไปย้งค์ู่ค์้า 
และผูู้้ร้บเห้มาในอนาค์ต
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ยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยน่าทำางาน
บริษัท้ตระห้น้กถง่สิทธิดิำา้นค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ย โดำยมุ่งเป็นองค์ก์รที�
ปราศูจากอบุติ้เห้ตุ ภายในปี 2573 รวมถง่มอบค์วามสุขี และค์ณุภาพ
ชื่ีวิตที�ดำีแก่พน้กงาน บริษั้ทจ่งดำำาเนินการจ้ดำสภาพแวดำล้อม และพ่�นที�
การทำางานให้้ปลอดำภ้ยตามกฎห้มายอย่างเค์ร่งค์ร้ดำ โดำยกำาห้นดำ 
ค์ณะกรรมการตรวจประเมนิประสทิธิผิู้ลการจด้ำการด้ำานค์วามปลอดำภ้ย 
อาชื่ีวอนาม้ย และสิ�งแวดำล้อม ทำาห้น้าที�กำาห้นดำนโยบาย แนวทางการ
ดำำาเนนิงาน และแผู้นการพ้ฒนาระบบอาชื่วีอนาม้ยและค์วามปลอดำภ้ย  
พร้อมท้�งดำำาเนินโค์รงการตรวจประเมินประสิทธิิผู้ลการจ้ดำการดำ้าน
ค์วามปลอดำภ้ย อาชื่ีวอนาม้ย และสิ�งแวดำล้อม (SHE) ร่วมก้บเค์ร่อ
เจรญิโภค์ภ้ณฑ์์ เพ่�อป้องกน้อบุติ้เห้ตุร้ายแรงและลดำผู้ลกระทบที�เกดิำข่ี�น 
พร้อมท้�งจ้ดำให้้มีการส้มมนาเชื่ิงปฏิิบ้ติการค์ณะกรรมการค์วาม

กิจกรรมความเส่ียงสูง ข้ันตอนการสอบสวน แนวทางแก้ไข

การทำางานเคร่ืองจักรในการ
ทำางาน	(รถ	RT	&	PT)

• การรายงานอุบัติเหตุ

• การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

• การจัดทำามาตรการป้องกัน

• การจัดสร้างอุปกรณ์ควบคุม

• การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก

การทำางานในท่ีอับอากาศ

• การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

• การขออนุญาตการทำางานในท่ีอับอากาศ

• การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษ

• การใช้อุปกรณ์ในการทำางานท่ีอับอากาศ

• การตรวจและชักซ้อมความเข้าใจจากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

• การรายงานผลค่าวัดออกซิเจน และก๊าซพิษ

การทำางานบนท่ีสูง

• การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

• การขออนุญาตการทำางานบนท่ีสูง

• การใช้อุปกรณ์ในการทำางานท่ีสูง

• การตรวจและชักซ้อมความเข้าใจจากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

• การใช้อุปกรณ์ป้องกันตกจากท่ีสูง

การทำางานท่ีมีความร้อนและ
ประกายไฟ

• การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

• การขออนุญาตการทำางานท่ีมีความร้อนและประกายไฟ

• การเคลียร์พ้ืนท่ีไม่มีเช้ือเพลิงในรัศมี

• การใช้ และการเตรียมถังดับเพลิง

• การตรวจและชักซ้อมความเข้าใจจากการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย

• การใช้อุปรกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็น และการเตรียมถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน

แผนการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2562-2566

ปลอดำภ้ย อาชีื่วอนาม้ยและสภาพแวดำล้อมในการทำางาน (ค์ปอ.) เป็น
ประจำาทกุปี เพ่�อแลกเปลี�ยนเรยีนรู้แนวทางการลดำอบุต้เิห้ต ุตลอดำจน
ยกระด้ำบการจ้ดำการให้้เทียบเค์ียงระด้ำบสากล เพ่�อดำูแลพน้กงานให้้มี
สภาพการทำางานที�ปลอดำภ้ย และไม่ส่งผู้ลกระทบดำ้านสิ�งแวดำล้อมท้�ง
ภายใน และภายนอกองค์์กร

นอกจากนี� บริษัท้เปิดำโอกาสให้้พน้กงานรายงานอบุติ้เห้ตุที�เกดิำข่ี�น และ
กิจกรรมที�มีค์วามเสี�ยงสูงผู้่านชื่่องทางต่าง ๆ พร้อมท้�ง กำาห้นดำข้ี�น
ตอนการส่บสวนอุบ้ติเห้ตุ และแนวทางการแก้ไขีที�เห้มาะสม จากการ
ประเมินค์วามเสี�ยงด้ำานค์วามปลอดำภ้ยขีองพน้กงานและผูู้้ร้บเห้มา 
ในปี 2564 พบวา่มีกิจกรรมที�มคี์วามเสี�ยงสงูท้�งห้มดำ 4 กิจกรรม ดำง้นี�

บริษั้ทให้้ค์วามสำาค์้ญก้บการจ้ดำการอาชื่ีวอนาม้ย และค์วามปลอดำภ้ย
ในการทำางานขีองพน้กงานซึ่่�งถ่อเป็นทร้พยากรอ้นมีค์่าขีองบริษั้ท 
ค์รอบค์ลุมไปถ่งผูู้้ร้บเห้มาที�อยู่ภายใต้การดูำแลขีองบริษั้ท ให้้มี
มาตรฐานเทียบเท่าระด้ำบสากล บริษั้ทยกระด้ำบแนวทางการจ้ดำการ
ระบบอาชื่ีวอนาม้ยและค์วามปลอดำภ้ย (Occupational Health and 
Safety : OHS) อย่างต่อเน่�องเพ่�อมุ่งสู่การร้บรอง ISO 45001 : 2018 
ในพ่�นที�เป้าห้มายศููนย์กระจายสินค์้าขีอง ซึ่ีพี ออลล์ โดำยดำำาเนินการ
จด้ำอบรมให้้ค์วามรู้ ประเมินช่ื่องว่าง (Gap) ขีองระบบปัจจบุน้เทยีบกบ้ 
ISO 45001 : 2018 จ้ดำทำาแผู้นยกระด้ำบ พิจารณาค์้ดำเล่อกพ่�นที� 
ที�มีค์วามพร้อมย่�นขีอร้บการร้บรอง ตรวจประเมินโดำย Third Party 

เพ่�อเตรียมพร้อมก่อนร้บการตรวจจรงิ รวมถง่ตรวจประเมนิประจำาปี 
(Surveillance Audit) เพ่�อร้กษัาระบบ โดำยในปี 2564 บริษั้ทไดำ้ร้บ
การร้บรองมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 เพิ�ม 3 พ่�นที� ค์่อ  
ศูนูย์กระจายสนิค้์าภูมภิาค์ (RDC) ศูนูย์กระจายสนิค้์าค์วบค์มุอณุห้ภูมิ  
(CDC) ศููนย์กระจายสินค์้าอาห้ารแชื่่แขี็ง (FDC) จ้งห้ว้ดำสุราษัฎร์ธิานี
ส่งผู้ลให้้พ่�นที�เป้าห้มายขีองบรษิัท้ (ระยะที� 1) ได้ำการร้บรองมาตรฐาน  
ISO 45001 : 2018 ค์รอบค์ลุมรอ้ยละ 100 และมแีผู้นขียายการดำำาเนนิ
การไปย้งพ่�นที�เป้าห้มาย (ระยะที� 2) พร้อมท้�งย่�นขีอการร้บรอง 
เพิ�มอีก 4 พ่�นที� ในปี 2565
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ในปี 2564 บริษัท้ดำำาเนนิงานด้ำานค์วามปลอดำภ้ย อาชีื่วอนาม้ย และสภาพแวดำล้อมในการทำางาน รวมถง่ส่งเสริมการมีค์ณุภาพชื่วีติที�ดำใีห้้แก่
พน้กงานในองค์์กร ผู้่าน 3 โปรแกรมห้ล้ก ดำ้งนี�

1) โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน
โครงการจัดรูปแบบการทำางานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangement)
บริษั้ทส่งเสริมการสร้างค์วามสมดุำลให้้ก้บพน้กงานระห้ว่างการทำางานและชีื่วิตส่วนต้ว (Work-life Balance) โดำยพน้กงานประจำาสำาน้กงาน
สามารถเล่อกเวลาการทำางานให้้สอดำค์ล้องก้บรูปแบบการใชื่้ชื่ีวิตขีองตนเองไดำ้ตามชื่่วงเวลาที�บริษั้ทกำาห้นดำ ไดำ้แก่ 

• อบรมให�ความรู�
• นํามาตรฐาน IS0 45001 : 2018
 ประยุกต�ใช�ในทุกพ�้นที่
• ว�เคราะห�ช�องว�าง (Gap)
 ระบบป�จจ�บันเทียบ 

IS0 45001 : 2018
• จัดทําแผนยกระดับรายพ�้นที่
• คัดเลือกพ�้นที่เป�าหมาย (ระยะที่ 1)

• ขอการรับรอง 7 พื้นที่
• Pre-Audit โดยหน�วยงาน
 ภายนอก

• ขอการรับรองเพิ่ม 3 พื้นที่
• Pre-Audit โดยหน�วยงาน
 ภายนอก
• ตรวจประจําป� (Surveillance 

Audit) Maintain Certification
 ISO 45001 : 2018

 7 พื้นที่
• ตรวจติดตามโดยผู�ตรวจ
 ประเมินภายใน (Internal Audit)

• คัดเลือกพ�้นที่เป�าหมาย (ระยะที่ 2)

• ขอการรับรองเพิ่ม 4 พื้นที่
• Pre-Audit โดยหน�วยงาน
 ภายนอก
• ตรวจประจําป� (Surveillance 

Audit) Maintain Certification
 IS0 45001 : 2018 

 10 พื้นที่
• ตรวจติดตามโดยผู�ตรวจ
 ประเมินภายใน
 (Internal Audit)
• ต�ออายุใบรับรอง 7 พื้นที่

แผนยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety : OHS) สูมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018

2562 (Phase1) 2565-2566 (Phase2)2563 2564

นอกจากนี� บริษ้ัทย้งมีนโยบาย และแนวทางให้้พน้กงานสามารถเล่อกทำางาน ณ สถานที�ใดำก็ได้ำ (Work Anywhere) รวมไปถง่ให้้พน้กงานสามารถ
ทำางานที�บ้านไดำ้ (Work from Home) จำานวนสูงสุดำ 3 ว้นต่อส้ปดำาห้์ โดำยต้องปฏิิบ้ติตามห้ล้ก D M H T T อย่างเค์ร่งค์ร้ดำ เพ่�อลดำค์วามเสี�ยง
จากโรค์ติดำเชื่่�อไวร้สโค์วิดำ 19 พร้อมก้นนี� บริษั้ทสน้บสนุนระบบการทำางานต่างๆ เพ่�อรองร้บการทำางานแบบ Work Anywhere ให้้พน้กงาน
สามารถติดำต่อส่�อสารและเขี้าถ่งระบบในการทำางานไดำ้อย่างมีประสิทธิิภาพ เชื่่น ระบบการประชืุ่ม Online (Webex, BlueJeans, Microsoft 
Team, Zoom) ระบบการส่�อสารผู้่าน CP ALL Connect และ True Virtual Connect รวมถ่งสน้บสนุนให้้พน้กงานใชื่้ Notebook ที�มีโปรแกรม
ขีองบริษั้ทแทน Desktop Computer เป็นต้น

07.30-17.00 น. 08.00-17.30 น. 08.30-18.00 น. 09.00-18.30 น. 09.30-19.00 น.

ช�วงเวลา
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โครงการบ้านน้ีมีรัก สวัสดิการเพ่ือบุตรหลานพนักงาน 
นอกเห้น่อจากการสน้บสนุนสว้สดิำการที�ดำีและเห้มาะสมสำาห้ร้บ
พน้กงานแล้ว บริษั้ทย้งเล็งเห้็นการสร้างค์ุณค์่าและให้้ค์วามสำาค์้ญก้บ
ค์ุณภาพชื่ีวิตขีองค์รอบค์ร้วขีองพน้กงาน โดำยมุ่งสน้บสนุนสว้สดำิการ
สำาห้ร้บค์รอบค์ร้วพน้กงานที�ห้ลากห้ลาย ดำ้งนี�

• สถานที�และสิ�งอำานวยค์วามสะดำวกสำาห้ร้บรองร้บบุตรห้ลาน

ขีองพน้กงานที�มีอายุตำ�ากว่า 18 ป้ เพ่�อลดำค์วามเสี�ยงจาก

อ้นตรายเน่�องจากวุฒิภาวะขีองเดำ็ก และเยาวชื่นในพ่�นที�การ

ปฏิิบ้ติงานขีองบริษั้ท

• จ้ดำกิจกรรมสำาห้ร้บบุตรห้ลานขีองพน้กงานและผูู้้บริห้าร  

เพ่�อแบ่งเบาภาระขีองผูู้้ปกค์รอง สร้างประสบการณ์การเรียน

รู้และใชื่เ้วลาว่างให้้เปน็ประโยชื่น์ อาท ิกจิกรรม “SPIM Active 

Learning Science” เรียนรู้วิทยาศูาสตร์ใกล้ต้ว ผู้่าน 2 

กจิกรรมการทดำลองออนไลนก์บ้คุ์ณค์รูชีื่ววทิยาระด้ำบประเทศู

พร้อมอุปกรณ์การทดำลองส่งตรงถ่งบ้านแบบไม่มีค่์าใช้ื่จ่าย  

กิจกรรมการอบรมห้ล้กสูตร “หุ้่นยนต์และโค์้ดำดำิ�ง” กิจกรรม  

“บ้าน ซึ่ีพีแรม นี�มีร้ก” ให้้พน้กงานและค์รอบค์ร้วได้ำทำา

กิจกรรมร่วมก้น เสริมสร้างส้มพ้นธิ์ที�ดีำและเห้นียวแน่นใน

ค์รอบค์ร้ว

• จด้ำต้�งชื่มรมห้น้งส่อเลม่แรกสำาห้ร้บเดำก็เลก็ โดำยแบง่โค์รงการ

ต่าง ๆ ตามชื่่วงว้ยขีองเดำ็ก ดำ้งนี�

- โค์รงการห้น้งส่อเล่มแรก (Bookstart) : กลุ่มเป้าห้มาย 

ต้�งแต่ต้�งค์รรภ์ – 3 ป้ ส่งเสริมให้้พ่อแม่อ่านห้น้งส่อให้้ลูก

ฟ่งทุกว้น อย่างน้อยว้นละ 10-15 นาท ีเพ่�อปลูกฝ่งให้้เดำก็

ร้กการอ่น และเสริมสร้างสายส้มพ้นธิ์ค์รอบค์ร้ว

- โค์รงการพ่ออ่านบ้านอุน่ : กลุ่มเป้าห้มาย ต้�งแต่ต้�งค์รรภ์ -  

3 ป้ ส่งเสริมให้้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี�ยงลูกดำ้วยตนเอง

มากข่ี�น ผู้่านการอ่านห้น้งส่อให้้ลูกฟ่งอย่างน้อยว้นละ  

10-15 นาที 

- โค์รงการสมรรถนะเด็ำกปฐมว้ยในการพ้ฒนาตามว้ย :  

กลุ่มเป้าห้มาย 3 ป้ - 6 ป้ ส่งเสริม และให้้แนวทางสำาห้ร้บ

พ่อแม่ ในการสน้บสนุนให้้เดำ็กทำากิจกรรม และกิจว้ตร 

จนเป็นนิส้ยกระท้�งเกิดำสมรรถนะตามว้ย

- โค์รงการเสริมท้กษัะชื่ีวิต : กลุ่มเป้าห้มาย ไม่จำาก้ดำอายุ 

ส่งเสริม และให้้แนวทางสำาห้ร้บพ่อแม่ในการเลี�ยงลูกให้้

เห้มาะสมก้บว้ย พร้อมค์้นห้าบุค์ลิกภาพเฉพาะต้วขีองลูก 

ตามแนวทาง “เลี�ยงลูกให้้ถูกทาง”

โครงการ “มุมนมแม่”
บริษัท้มสีว้สดิำการสำาห้ร้บพน้กงานห้ญิงในการเตรียมค์วามพร้อมสำาห้ร้บการเป็นคุ์ณแม่ ต้�งแต่
ระยะต้�งค์รรภ์ ค์ลอดำบุตร จนถ่งการเลี�ยงดำูบุตรให้้เติบโต ดำ้งนี�

•  จ้ดำอบรมให้้ค์วามรู้เร่�องนมแม่สำาห้ร้บค์ุณแม่ต้�งค์รรภ์

•  กิจกรรมโภชื่นาการที�ดำีสำาห้ร้บคุ์ณแม่ต้�งค์รรภ์

• กิจกรรมเยี�ยมค์ุณแม่ห้ล้งค์ลอดำ เพ่�อสร้างขีว้ญ กำาล้งใจ และค์วามส้มพ้นธิ์อ้นดำี

•  จด้ำสถานที�ให้้คุ์ณแม่สำาห้ร้บให้้นมบตุรภายในพ่�นที�ปฏิิบติ้งานศูนูย์กระจายสนิค้์า ซึ่พีี ออลล์

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ลด้อัต่ราการการลาออกข้องพีนักงาน
หญิงหลังจากค์ลอด้บุต่ร

ก่อเกิด้ค์ว่ามสัำมพัีนธ์ท่ี่�ด่้ระหว่่าง
นายจ้าง และล้กจ้าง

ค์ว่ามพึีงพีอใจข้องพีนักงาน 

ร้อ่ยละ 100
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โครงการ Health for ALL 
บรษั้ท ตระห้น้กถ่งสิทธิิดำ้านสุขีภาพขีองพน้กงาน จ่งส่งเสริมและ
สน้บสนุนให้้พน้กงานมีสุขีภาพแขี็งแรง สร้างค์วามต่�นต้วในการออก
กำาล้งกาย กจิกรรมสุขีภาพที�ห้ลากห้ลาย เพ่�อลดำค์วามเสี�ยงโรค์ต่าง ๆ  
เชื่่น โรค์อ้วน โรค์เบาห้วาน เป็นต้น

• บรษ้ิัท ซึ่พีแีรม จำากด้ำ ดำำาเนินกจิกรรม “ร้กษ์ัสขุีภาพ” ตอ่เน่�อง

กว่า 2 ป้ ให้้แก่พน้กงาน พร้อมจ้ดำให้้มีการว้ดำผู้ลสมรรถภาพ

ร่างกายท้�งห้มดำ 5 ดำ้าน ได้ำแก่ ค์่าระด้ำบนำ�าตาลในเล่อดำ  

การเผู้าผู้ลาญโดำยการออกกำาล้งกาย การลดำลงขีองนำ�าห้น้ก 

ส้ดำส่วนไขีม้นในร่างกาย และระยะการเดำินและวิ�ง 

• บริษ้ัท ซึ่ีพี ออลล์ จำาก้ดำ (มห้าชื่น) ดำำาเนินกิจกรรมที� 

ห้ลากห้ลาย อาทิ Fit From Home เชื่ิญชื่วนพน้กงาน 

ออกกำาล้งกายและว้ดำผู้ลจากการเผู้าผู้ลาญแค์ลอรี�ส่งมาร่วมร้บ

ขีองรางว้ล กิจกรรมออกกำาล้งกายตามกรุ๊ปเล่อดำ โดำยการ 

ส่งภาพถ่ายขีณะออกกำาล้งกายพร้อมระบุเห้ตุผู้ลที�เล่อก 

การออกกำาล้งกายน้�น ๆ 

• จ้ดำต้�งกลุ่มค์นสุขีภาพดีำ ร่วมสร้างส้งค์มสุขีภาพดีำให้้สมาชื่ิก

ไดำ้พูดำคุ์ยก้บผูู้้เชีื่�ยวชื่าญด้ำานสุขีภาพ ร่วมกิจกรรมสุขีภาพ 

และเขี้าถ่งขี้อมูลสุขีภาพต่าง ๆ 

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับข่ีสำาหรับพนักงานร้าน 7-Eleven 
ในปีที�ผู้่านมาบริษั้ทรายงานการเกิดำอุบ้ติเห้ตุ โดำยมีสาเห้ตุจากการไม่ปฏิิบ้ติตามกฎจราจรขีองค์ู่กรณี จ่งส่งผู้ลให้้พน้กงานส่งสินค์้าข้ีบขีี�รถ
จ้กรยานยนต์เสียชื่ีวิต 2 ราย ในปี 2564 นอกเห้น่อจากการให้้พน้กงานจ้ดำส่งสินค์้า (Rider) ทุกค์นปฏิิบ้ติตามกฎห้มายอย่างเค์ร่งค์ร้ดำ เชื่่น 
สวมห้มวกก้นน็อก มีใบขี้บขีี� มี พ.ร.บ. มีประก้นภาค์สม้ค์รใจ ผู้่านการอบรมขี้บขีี�ปลอดำภ้ย แล้ว บริษั้ทย้งมุ่งส่งเสริมการสร้างค์วามปลอดำภ้ย
ในการขี้บขีี�สำาห้ร้บพน้กงานร้าน 7-Eleven อย่างเขี้มขี้น ดำ้งนี� 

1. ปร้บปรุงมาตรการค์วามปลอดำภ้ยในการใชื่้ยานยนต์ สำาห้ร้บร้าน 7-Eleven โดำยเพิ�มแนวปฏิิบ้ติ 7 ขี้อค์วรปฏิิบ้ติ และ  

11 ขี้อห้้ามปฏิิบ้ติขีองพน้กงาน การตรวจสอบค์วามพร้อมขีองยานยนต์และห้้ามไม่ให้้ข้ีบขีี�ยานยนต์ที�เสี�ยงต่อการเกิดำอุบ้ติเห้ตุและ 

ขี้อร้องเรียน บทบาทผูู้้เกี�ยวขี้อง รวมถ่งบทลงโทษั

2. สรา้งว้ฒนธิรรมการข้ีบขีี�ปลอดำภ้ย มุ่งเนน้การอบรม ให้้ค์วามรู้เร่�อง “ข้ีบขีี�ปลอดำภ้ย” การส่�อสารเชื่งิรกุดำว้ยส่�อรณรงค์ท์ี�เขีา้ใจงา่ย และ

เข้ีาถง่พน้กงานร้าน 7-Eleven ซึ่่�งกระจายอยู่ท้�วประเทศูได้ำมากข่ี�น อาท ิห้น้งส่ออเิล็กทรอนกิส์ (E-Books) ค์ลปิวดีำโีอ โปสเตอร์ 7 ต้อง 

11 ห้้าม รวมถ่งมีการว้ดำผู้ลการร้บรู้ขี่าวสารขีองพน้กงานร้าน 7-Eleven เป็นรายส้ปดำาห้์

3. สน้บสนุนอุปกรณ์ป้องก้นอุบ้ติเห้ตุ สำาห้ร้บไรเดำอร์ (Rider) อาทิ เส่�อพน้กงานติดำแถบสะท้อนแสง ชืุ่ดำจ้บม่อถ่อจ้กรยานยนต์

4. เพิ�มค์วามเขี้มข้ีนมาตรการการกำาก้บดำูแล และตรวจสอบการปฏิิบ้ติงานขีองไรเดำอร์ (Rider) ดำ้งนี�

2) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

5. ทดำลองใช้ื่รถมอเตอร์ไซึ่ค์์ไฟฟ้า จำากด้ำค์วามเร็วไม่เกิน 55 กโิลเมตรต่อช้ื่�วโมง เพ่�อค์วบค์มุค์วามเร็ว ช่ื่วยลดำค์วามเสี�ยงในการเกิดำอบุติ้เห้ตุ  

อีกท้�งย้งชื่่วยลดำมลพิษัให้้ก้บชืุ่มชื่น ป่จจุบ้นอยู่ระห้ว่างการทดำลองใชื่้ในร้าน 7-Eleven จำานวน 27 สาขีา

กําหนดมาตรการความ

ปลอดภัยในการใช�ยานยนต�

สําหรับร�าน 7-Eleven

จัดทําทะเบียน

พนักงานจัดส�งสินค�า (Rider)

ตรวจสอบข�อมูล Rider

และวัดผลการรับรู�ข�อมูล

"ขับข�่ปลอดภัย"

สุ�มตรวจสอบพฤตกิรรมการขบัข�ท่ี่ไม�ปลอดภยั

พร�อมทั้งหลักฐานการขับข�่จากกล�อง CCTV 

โดยหน�วยงานประกันคุณภาพ

มาตรฐานร�านทุกเตือน

รายงานอุบัติเหตุผ�านระบบ 

Call Center ภายใน 15 นาที

และไต�สวนอุบัติเหตุภายใน 5 วัน

ติดตั้ง Application Last Mile 

สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมการ

ขับข�่ของ Rider รวมถึงแจ�งเตือน

ล�วงหน�า 30 วัน ก�อนใบขับข�่  ภาษีรถ

จักรยานยนต� และ พ.ร.บ. หมดอายุ

Rider ตรวจสอบความพร�อม

ก�อนขับข�่ด�วยตนเองและโดย

หัวหน�างาน ตามหัวข�อในแบบ

บันทึกข�อมูล ขับข�่ปลอดภัย

1 2 3 4
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โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety DOJO) สำาหรับผู้รับเหมาและ
พนักงานในสายการผลิต
บรษิัท้ ซึ่พีแีรม จำากด้ำ สง่เสรมิสรา้งค์วามเขีา้ใจและจติสำาน่ก สรา้งค์วามตระห้น้กถง่พฤตกิรรม
ค์วามปลอดำภ้ยให้้กบ้ผูู้้ร้บเห้มาและพน้กงานทกุค์นเพ่�อลดำค์วามเสี�ยงด้ำานอุบติ้เห้ตุในการทำางาน
สร้างเค์ร่�องจำาลองอุบ้ติเห้ตุใชื่้สำาห้ร้บการฝึกอบรม เชื่่น อุบ้ติเห้ตุไฟฟ้าดำูดำ ขีองห้น้กกระแทก
อ้นตรายจากเค์ร่�องจ้กรที�ไม่มีเซึ่ฟตี�การ์ดำ อ้นตรายจากการมองไม่เห็้นม่อขีองต้วเองในขีณะ
ทำางาน โค์รงการนี�เป็นโค์รงการสน้บสนุนเปา้ห้มายลดำอบุติ้เห้ตุจากการทำางานเป็นศูนูย ์ภายใน
ปี 2573 โดำยเป็นการจด้ำสถานที�ฝึกอบรมให้้เป็นศูนูยก์ลางการเรยีนรู้ด้ำานค์วามปลอดำภ้ยอย่าง
สมบรูณ ์มสีถานีจำาลองแสดำงค์วามเสี�ยงการเกิดำอบุติ้เห้ตุจากสถานการณ์ตา่ง ๆ  และมีค์ำาอธิบิาย
ท้�ง 3 ภาษัา ไดำ้แก่ ภาษัาไทย ภาษัาเขีมร และ ภาษัาพม่า

โครงการยืดเหยียดลดโรค
โค์รงการย่ดำเห้ยยีดำลดำโรค์ในรปูแบบออนไลน ์ดำำาเนินงานตอ่เน่�องเป็น
ปีที� 2 โดำยเชื่ญิผูู้เ้ชีื่�ยวชื่าญเฉพาะดำา้นมาให้้ค์วามรู้เกี�ยวกบ้โรค์ออฟฟิศู
ซึ่นิโดำรม (Office Syndrome) แก่พน้กงาน พรอ้มค์ำาแนะนำาเร่�องท่าทาง
การทำางานที�ถูกต้องเพ่�อป้องก้นอาการปวดำกล้ามเน่�อ ในปี 2564 มี
พน้กงานและผูู้้บรหิ้ารเข้ีาร่วม จำานวน 70 ราย

โครงการห้องสวัสดิการ Health Center (กายภาพบำาบัด) 
ให้้บริการบำาบ้ดำฟื้�นฟูอาการปวดำเม่�อยกล้ามเน่�อ ต่ง ขีาอ่อนแรง  
ปวดำห้ล้ง ห้ร่อมีอาการออฟฟิศูซึ่นิโดำรม พรอ้มท้�งให้้บริการค์ำาปร่กษัา
และดูำแลสุขีภาพ โดำยน้กกายภาพบำาบ้ดำผูู้้เชีื่�ยวชื่าญ ในปี 2564  
มีพน้กงาน และผูู้้บริห้าร เขี้าร่วมโค์รงการ จำานวน 50 ราย 

โครงการโค้ชจิตอาสา 
มีว้ตถุประสงค์์เพ่�อชื่่วยเห้ล่อให้้พน้กงานสามารถจ้ดำการค์วามเค์รียดำ 
มีกำาล้งใจที�จะต่อสู้ก้บปัญห้าและสามารถก้าวขี้ามอุปสรรค์ที�กำาล้ง
เผู้ชิื่ญอยู่ในชื่่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำต่อเช่ื่�อไวร้ส  
โค์วิดำ 19 โดำยบริษั้ทร่วมม่อก้บโค์้ชื่จิตอาสา ซึ่่�งส่วนให้ญ่เป็นสมาชื่ิก
ขีอง ICF Bangkok Chapter มาเป็นกำาล้งใจ ชื่วนพูดำ ชื่วนค์ุย และชื่วน
ค์ิดำก้บพน้กงานขีองบริษั้ท โดำยเฉพาะพน้กงานร้าน 7-Eleven  
โดำยไม่มคี์า่ใช้ื่จา่ย ในปี 2564 มพีน้กงานตอบร้บเขีา้รว่มโค์รงการกว่า
 300 ราย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้้้รับเหมาและพีนักงานได้้รับการเรียนร้้
สำถาน่งานค์ว่ามป็ลอด้ภัิย  

ร้อ่ยละ 100
อัต่ราค์ว่ามถ่�ข้องการบาด้เจ็บ  
(IFR) ลด้ลง 

ร้อ่ยละ 80

3) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการจัดการความเครียด

70 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)





ซีพี่ี ออลล์ ให้ค์ว่ามสำำาค์ญักบัวั่ฒนธรรมการเรียนร้้ต่ลอด้ช่วิ่่ต่ พีนกังาน
ที่กุค์น ที่กุระดั้บ ได้้รับการพัีฒนาให้เป็็นค์นเก่ง ค์นด่้ ม่ค์ว่ามสำขุ้ เต็่มเปี็�ยม
ด้้ว่ยที่ศันค์ต่ท่ิี่�ด้ ่รว่มท้ัี่งม่ที่กัษะค์ว่ามร้ค้์ว่ามสำามารถท่ี่�เท่ี่าที่นัสำงัค์มโลก 
ท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงอย่างรว่ด้เร็ว่  พีร้อมเป็็นพีลังข้ับเค์ลื�อนทุี่กสิำ�งให้บรรลุ 
ผู้ลสำำาเรจ็และเป็็นไป็ได้้จริง เพืี�อพีฒันาองค์์กรส่้ำอนาค์ต่ท่ี่�ยั�งยนื 

การพัฒนาทุนมนุษย์

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG4	 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา	ท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ	เท่าเทียม	และสนับสนุน
โอกาส	ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.4 เพิี�มจำานว่นเยาว่ช่นและผู้้้ใหญ่ท่ี่�ม่ทัี่กษะ ท่ี่�จำาเป็็น รว่มถึงทัี่กษะที่างเที่ค์นิค์และอาช่่พี สำำาหรับการจ้างงาน 
การม่งานท่ี่�ด่้ และการเป็็นผู้้้ป็ระกอบการ

SDG5	 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ	และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

5.5 สำร้างหลักป็ระกันว่่าผู้้้หญิงจะม่ส่ำว่นร่ว่มอย่างเต็่มท่ี่�และม่ป็ระสิำที่ธิผู้ลและม่โอกาสำท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมในการ 
เป็็นผู้้้นำาในทุี่กระดั้บข้องการตั่ด้สิำนใจ

SDG8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ท่ีต่อเน่ือง	ครอบคลุม	และย่ังยืน		การจ้างงานเต็มท่ีและ 
มีผลิตภาพ	และการมีงานท่ีสมควรสำาหรับทุกคน

8.2  บรรลุการม่ผู้ลิต่ภิาพีที่างเศรษฐกิจในระดั้บท่ี่�ส้ำงข้ึ้นผู่้านการที่ำาให้หลากหลาย การยกระดั้บเที่ค์โนโลย่
และนวั่ต่กรรม รว่มถึง การมุ่งเน้นในภิาค์ส่ำว่นท่ี่�ม่ม้ลค่์าเพิี�มส้ำง และใช้่แรงงานเข้้มข้้น



การพัฒนาทุนมนุษย์

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
การอบรมและสำอบวั่ด้ค์ว่ามร้้หลักส้ำต่ร “กฎหมายคุ้์มค์รองข้้อม้ล 

ส่ำว่นบุค์ค์ล” ให้กับพัีนธมิต่รที่างธุรกิจ ร้านสำาข้าป็ระเภิที่ร่ว่มลงทุี่น  

(Store Business Partner) และร้านสำาข้าท่ี่�ได้้รับสิำที่ธิช่่ว่งอาณาเข้ต่  

(Sub Area)

การอบรมและสำอบวั่ด้ค์ว่ามร้้ออนไลน์หลักส้ำต่ร “สิำที่ธิมนุษยช่นกับ 

ภิาค์ธุรกิจ” ให้กับพีนักงานระดั้บบริหารข้ึ้นไป็

การอบรมและสำอบวั่ด้ค์ว่ามร้้หลักส้ำต่ร "Digital Mindsey & Digital 

Literacy"

การอบรมและสำอบวั่ด้ค์ว่ามร้้ ค์ว่ามต่ระหนักค์ว่ามป็ลอด้ภัิยที่างไซีเบอร์

ผู้นำาและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
ด้านความย่ังยืนเป็นประจำาทุกปี

ร้อยละ 
100

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว 
(หน่ว่ย  : ร้อยละ)

ผู้ลด้ำาเนินงาน

เป้าหมายปี 2564

เป้าหมายปี 2573

2562 100

2563 100

2564 100

100

100

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564

ร้อยละ 100 ข้องพีนักงานทุี่กระดั้บ ค์รอบค์ลุมพัีนธมิต่รที่างธุรกิจ  
ร้านสำาข้าป็ระเภิที่ร่ว่มลงทุี่น (Store Business Partner) และร้านสำาข้า 
ท่ี่�ได้้รับสิำที่ธิช่่ว่งอาณาเข้ต่ (Sub Area) ผู่้านการอบรมและสำอบวั่ด้ค์ว่ามร้้
หลักส้ำต่ร “กฎหมายคุ้์มค์รองข้้อม้ลส่ำว่นบุค์ค์ล”

ร้อยละ 100  ข้องพีนักงานกลุ่มเป้็าหมาย* ผู่้านการอบรบ  
"Digital Mindset & Digital Literacy"
(* หมายถึงพีนักงานสำายสำำานักงาน ผู้้้บริหารร้านสำาข้าระดั้บผู้้้ช่่ว่ยผู้้้จัด้การข้ึ้นไป็)

ร้อยละ 99.24 ข้องพีนักงานระดั้บบริหารข้ึ้นไป็ ผู่้านการอบรมออนไลน์
หลักส้ำต่ร “สิำที่ธิมนุษยช่นกับภิาค์ธุรกิจ”

ร้อยละ 98.43  ข้องพีนักงานระดั้บบริหาร ผู่้านการให้ค์ว่ามร้้  
สำร้างค์ว่ามต่ระหนักด้้านค์ว่ามมั�นค์งป็ลอด้ภัิยไซีเบอร์

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ความเสี่ยงและโอกาส
ทร้พยากรพ่�นฐานที�สำาค์้ญในการข้ีบเค์ล่�อนธิุรกิจให้้เติบโต ประสบ
ค์วามสำาเร็จ และบรรลุว้ตถุประสงค์์ เป้าห้มายขีององค์์กรอย่างย้�งย่น
ค์อ่บุค์ลากรภายในองค์ก์ร การให้้ค์วามสำาค์ญ้เร่�องการพ้ฒนาบคุ์ลากร
ให้้มีค์วามเท่าเทียมและไม่เล่อกปฏิิบ้ติ เพ่�อเพิ�มขีีดำค์วามสามารถ 
ให้้ก้บพน้กงานภายใต้การเปลี�ยนแปลงขีองโลก ท้�งในดำ้านเศูรษัฐกิจ 
ส้งค์ม และสิ�งแวดำล้อม โดำยการพ้ฒนาท้กษัะค์วามรู้ที�จำาเป็น และการ
สร้างค์วามเข้ีาใจเกี�ยวกบ้เทค์โนโลยีในยุค์แห้ง่การเปลี�ยนผู่้านสู่ดิำจทิล้
แพลตฟอร์มมากยิ�งขี่�น ตลอดำจนสามารถพ้ฒนาท้กษัะให้ม่ ๆ เพ่�อให้้

กรอบการดำาเนินงานพัฒนาทักษะและโอกาสทางอาชีพของบุคลากรอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำาเนินงาน
ภายใต้กรอบยุทธิศูาสตร์การพ้ฒนาบุค์ลากรให้้เป็น “ค์นดีำ ค์นเก่ง”  
ส่งผู้ลให้้บริษั้ทมุ่งดำำาเนินงานด้ำานการพ้ฒนาศู้กยภาพขีองพน้กงาน 
ทุกระด้ำบมากยิ�งข่ี�น ผู้่านโปรแกรมชื่่วยส่งเสริมท้กษัะที�ห้ลากห้ลาย 
เช่ื่น ทก้ษัะด้ำานวชิื่าชื่พีเรยีนรู้วิธิกีารทำางานแบบให้ม่ (Upskill / Reskill) 
ท้กษัะด้ำานค์วามย้�งย่นองค์์กร ท้กษัะด้ำานกฎห้มายค์ุ้มค์รองข้ีอมูล 
ส่วนบุค์ค์ล ทก้ษัะด้ำานการวิเค์ราะห์้ข้ีอมูล (Data Analysis) ตลอดำจน
ทก้ษัะดำา้นดำจิทิล้ (Digital Literacy) เพ่�อให้้พน้กงานทกุระด้ำบขีองบรษิัท้
มีท้กษัะที�จำาเป็นในการปฏิิบ้ติงาน ซึ่่�งค์รอบค์ลุมไปถ่งพน้กงานขีอง 
กลุ่มพ้นธิมิตรทางธิรุกจิ รา้นสาขีาประเภทร่วมลงทนุ (Store Business 
Partner) และร้านสาขีาที�ไดำ้ร้บสิทธิิชื่่วงอาณาเขีต (Sub Area) ท้�งนี�
เพ่�อเตรียมค์วามพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินห้ร่อสภาวะวิกฤตขีอง
องค์์กร รวมถ่งการเปลี�ยนแปลงในอนาค์ต ซึ่่�งจะทำาให้้สามารถปร้บต้ว
ได้ำทน้ท่วงที

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำเช่ื่�อไวร้สโค์วิดำ 19 ที�มี 
แนวโน้มรุนแรงเพิ�มขี่�น ยาวนานขี่�น อาจส่งผู้ลให้้การพ้ฒนาศู้กยภาพ

บุค์ลากรและองค์์กรเกิดำการเตรียมค์วามพร้อมและเตรียมร้บม่อก้บ
การเปลี�ยนแปลงในอนาค์ต พร้อมก้นนี� การเตรียมวางแผู้นพ้ฒนา
ศู้กยภาพ การมีเค์ร่�องม่อวิเค์ราะห้์ศู้กยภาพและค์วามต้องการขีอง
บคุ์ลากร มคี์วามจำาเป็นอย่างยิ�งสำาห้ร้บองค์ก์ร ซึ่่�งทำาให้้องค์ก์รสามารถ
วิเค์ราะห์้ขี้อมูลด้ำานบุค์ลากร ดำ้านท้กษัะที�จำาเป็น กำาห้นดำโปรแกรม
การมีส่วนร่วมขีองพน้กงานในองค์์กร ตลอดำจนค์วามเป็นอยู่ที�ดีำขีอง
พน้กงาน เพ่�อให้้องค์์กรมีค์วามพร้อมและเติบโตได้ำอย่างย้�งย่นใน
อนาค์ต

และท้กษัะขีองพน้กงานมีการห้ยุดำชื่ะง้ก เกิดำขี้อจำาก้ดำในการ 
ดำำาเนินงาน และมีประสิทธิิภาพลดำน้อยลง บริษั้ทเล็งเห้็นค์วามสำาค์้ญ
ขีองการพ้ฒนาศู้กยภาพพน้กงานอย่างต่อเน่�อง จ่งได้ำพ้ฒนารูปแบบ
การจด้ำอบรมสำาห้ร้บยคุ์ค์วามปกตใิห้ม่ (New Normal) จากการอบรม 
ในห้้องไปสู่การฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ที�ห้ลากห้ลาย เชื่่น  
ฝึกอบรมเสม่อนจริง (Virtual Training) การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) รวมถ่งรูปแบบการฝึกปฏิิบ้ติงานไปพร้อมการทำางาน
จริง (On Job Training  : OJT) นอกจากนี� บริษั้ทไดำ้พ้ฒนาห้ล้กสูตร
การอบรมให้้เห้มาะสมกบ้รปูแบบการอบรมที�ปร้บเปลี�ยนให้้เข้ีาใจง่าย 
และน่าสนใจมากข่ี�น เพ่�อให้้พน้กงานทุกค์น รวมถ่งพน้กงานขีอง
พ้นธิมิตรทางธุิรกิจ ร้านสาขีาประเภทร่วมลงทุน (Store Business 
Partner) และรา้นสาขีาที�ไดำร้้บสทิธิช่ิื่วงอาณาเขีต (Sub Area) สามารถ
พ้ฒนาท้กษัะที�จำาเป็นและพ้ฒนาศู้กยภาพไดำ้เต็มประสิทธิิภาพ  
ส่งผู้ลให้้การดำำาเนินธุิรกิจย้งสามารถดำำาเนินไปไดำ้ภายใต้การบริห้าร
จ้ดำการดำ้านทร้พยากรบุค์ค์ลขีององค์์กร ภายใต้แนวค์ิดำ งานบรรลุผู้ล 
ค์นมีค์วามสุขี ตลอดำชื่่วงชื่ีวิตที�ทำางานอยู่ก้บบริษั้ท

การใหความสำคัญ
กับการสรรหาบุคลากร

ที่มีคุณลักษณะสอดคลอง
กับงานและคานิยมของ

องคกร รวมถึงการเตรียม
ความพรอมกอนบรรจุ

เปนพนักงาน

การพัฒนา
บุคลากร

ที่มีศักยภาพสูง และ
การวางแผนสืบทอด
ตำแหนงในอนาคต

การประเมินผล
การดำเนินงานการ

พัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน

การพัฒนา
ความสามารถ

ของบุคลากร
ภายหลังบรรจุ
เปนพนักงาน

การดูแลและมอบ
โอกาสกับบุคลากร

เกษียณอายุ

74 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564

8,206

3,031

3,813

ชั่วโมงเฉลี่ยตอปของการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน (รอยละ)

จำนวนพนักงานที่เขารวมอบรมการพัฒนาผูนำ ตามแนวทาง Action Learning  (ราย)

ความผูกพันของพนักงาน

ชั่วโมงเฉลี่ยต�อราย ชั่วโมงเฉลี่ยต�อ FTE

จำแนกตามอายุ จำแนกตามเพศ

อายุน�อยกว�า 30 ป�

อายุ 30-50 ป�

อายุมากกว�า 50 ป�

เพศชาย

เพศหญิง

19.74
21.64
23.98

22.78
24.26
24.93

18.25
21.96

19.95
25.49

40

28

75

10

17

11

66

26

Future Leaders Development Program (เถาแกนอย)

ชื่อโปรแกรม

Potential Leaders Development Program (เถาแกเล็ก)

Leaders Development Program (เถาแกกลาง)

Senior Leaders Development Program (เถาแกใหญ)

เพศชาย

จำแนกตามเพศ (รอยละ) ความผูกพันของพนักงาน (รอยละ) 

เพศชาย

เพศหญิง

76
75

จำแนกตามระดับตำแหนง จำแนกตามเชื้อชาติ/ สัญชาติ 

ผู�บร�หารระดับสูง

ผู�บร�หาร

ผู�บร�หารระดับต�น

เจ�าหน�าที่

2562

2563

2564

ไทย

กัมพ�ชา

เมียนมาร�

74.59
31.63
28.58
20.06

73.41
32.59
29.46
22.93

20.86
15.51
14.08

23.91
13.78
12.55

เพศหญิง

คาใชจายสำหรับ
การฝกอบรมเฉลี่ยตอ FTE 
(บาท / ราย)

2561

2562

2563

2564

82

82

88

76

84เป�าหมาย ป� 2564

ความครอบคลุม (Coverage) (รอยละ) 

2561

2562

2563

2564

74

74

100

100

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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Mindset
การเป�นเถ�าแก�

การให�บร�การ
7Delivery

ยกระดับขับข�่ปลอดภัย
สําหรับ Rider

ทักษะการขายสินค�า
และบร�การออลล� 

ออนไลน� (All Online)
การขายสินค�าผ�าน 

Mobile POS

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการทำางานแบบใหม่ 
บริษั้ทส่งเสริมให้้พน้กงานทุกค์นเรียนรู้วิธิีการทำางานแบบให้ม่ (Upskill/ Reskill) ผู้่านโค์รงการอบรมให้้ค์วามรู้ที�ห้ลากห้ลาย  
พร้อมท้�งสร้างบรรยากาศูในการเรียนรู้เพ่�อส่งเสริมให้้เกิดำการปร้บปรุง ยกระด้ำบการทำางาน โดำยผูู้้บริห้ารและพน้กงานทุกระด้ำบ 
มีส่วนร่วม เกิดำเป็นว้ฒนธิรรมองค์์กรแห้่งการเรียนรู้ในปี 2564 มีการดำำาเนินการที�สำาค์้ญ ดำ้งนี�

โปรแกรมการเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement Program)
เพ่�อพ้ฒนาศูก้ยภาพขีองผูู้้บรหิ้ารและพน้กงานทกุระด้ำบให้้เกดิำแนวค์ดิำในการปร้บปรุงงานโดำย
ใชื่้เค์ร่�องม่อทางเทค์โนโลยี มุ่งเน้นการส่งมอบค์ุณค์่าที�ดำีก้บลูกค์้า และลดำต้นทุนในการบริห้าร
จ้ดำการขีององค์์กร ผู้่านการปลูกฝังแนวค์ิดำ ท้ศูนค์ติ และกระบวนการเรียนรู้แบบลงม่อปฏิิบ้ติ
จริง (Action Learning) โดำยพน้กงานมีส่วนร่วมในการวิเค์ราะห้์ การส้งเค์ราะห้์ การระดำม
สมอง การแลกเปลี�ยนค์วามค์ิดำเห้็น และลงม่อปฏิิบ้ติแบบขี้ามห้น่วยงาน (Cross Functional 
Team) เพ่�อยกระดำ้บและปร้บปรุง กระบวนการทำางานให้้มีประสิทธิิภาพ เกิดำค์วามย้�งย่นและ
เกิดำว้ฒนธิรรมการคิ์ดำปร้บปรุงงานแบบอ้ตโนม้ติ (Autonomous) ภายใต้มาตรการ 4 เพิ�ม  
1 ค์วบค์ุม

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้้้เข้้าร่ว่ม 13,076 ราย

เพิี�มป็ระสิำที่ธิภิาพีม้ลค่์า  

868 ล้านบาที่ต่ิอ่ปี
ลด้ต้่นทุี่น 620 ล้านบาที่ต่ิอ่ปี
ลด้เว่ลาการที่ำางาน 

253,719 ชั�วโมงต่ิอ่ปี

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้้้เข้้าร่ว่ม 25,008 ราย

สำร้างยอด้ข้ายจากช่่องที่าง O2O   

เฉล่�ย 32,800	ล้านบาที่ต่ิอ่ปี 
(รว่มยอด้ข้ายจาก 7Delivery  
All Online และ @24Shopping)

โดำยมีผูู้บ้ริห้ารระดำบ้สงูทำาห้นา้ที�เป็นพี�เลี�ยงค์อยให้ค้์ำาแนะนำาและเทค์นคิ์ตา่ง ๆ  รวมถ่งตดิำตามค์วามค์่บห้นา้ และผู้ลลพ้ธิ์ขีองโค์รงการปรบ้ปรงุ  
เพ่�อให้้เกิดำการเรียนรู้ ต่อยอดำร่วมก้นระห้ว่างดำำาเนินโค์รงการ

โปรแกรมการอบรมหลักสูตร “เถ้ึาแก่ขาย ยุคดิจิทัล” ตอบกลยุทธ์ O2O และ 7Delivery
เพ่�อพ้ฒนาศู้กยภาพขีองพน้กงานร้าน 7-Eleven ให้้มีท้กษัะในการให้้บริการ รวมถ่งการใช้ื่
เค์ร่�องม่อเทค์โนโลยีเพ่�อตอบสนองพฤติกรรม ค์วามต้องการขีองลูกค์้าในยุค์ดำิจิท้ลที�มีการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดำเรว็ ท้�งในรปูแบบออฟไลน์และออนไลน ์รวมถง่การบรกิารสง่มอบสนิค์า้
ถ่งม่อลูกค์้า 7Delivery พร้อมท้�งตอบสนองกลยุทธิ์ O2O และ 7Delivery บริษั้ทจ่งไดำ้ออกแบบ
เน่�อห้า ประกอบดำ้วย 5 ห้ล้กสูตร ดำ้งนี�

เพ��มยอดขาย เพ��มรายได� เพ��มกําไร เพ��มประสิทธิภาพ ควบคุมค�าใช�จ�าย
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การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
บรษิัท้เลง็เห้น็ค์วามสำาค์ญ้ขีองการเตรยีมค์วามพรอ้มขีองผูู้้นำาและบคุ์ลากรเพ่�อข้ีบเค์ล่�อนการดำำาเนนิธิรุกิจให้้ต่อเน่�องอยา่งย้�งย่น ผู้า่นกระบวนการ
จ้ดำการและพ้ฒนาพน้กงานที�มีศู้กยภาพสูงอย่างต่อเน่�อง โดำยการจ้ดำให้้มีการประเมินศู้กยภาพ จ้ดำทำาแผู้นพ้ฒนาตนเอง (Individual  
Development Plan  : IDP) เพ่�อสร้างจุดำแขี็งและลดำอุปสรรค์ต่อการเจริญเติบโตในอาชื่ีพ รวมท้�งมีการออกแบบโค์รงการพ้ฒนาเฉพาะสำาห้ร้บ
กลุ่มดำ้งกล่าว โดำยใชื่้โมเดำลการเรียนรู้และพ้ฒนา 70:20:10

01
การคัดเลือกพนักงาน

ที่เขาหลักเกณฑ
เบื้องตน

02
การประเมิน

ศักยภาพ

03
สรุปผล

04
รายงานผลการคัดเลือก
และวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพ

05
การประเมินและติดตาม
ความกาวหนา
ในการพัฒนา

06
การรายงานความกาวหนา
ของการพัฒนา
แกคณะกรรมการ

กระบวนการ
พัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง

ร�อยละ 70 เร�ยนรู�ผ�านการลงมือทําจร�ง 
ดวยหลักสูตรพัฒนากลุม Talent Pool และหลักสูตรจากสถาบันผูนำซีพี (CP Leadership Institute : CPLI) 4 ประเภท แยกตามระดับ ดังนี้

โดยในปที่ผานมานอกจากการสอนโดยตรงจากผูบังคับบัญชาแลว ผูบริหารระดับสูงยังมีบทบาทเขารวมในการสอนผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ อาทิ บทความ วิดีโอ 

ร�อยละ 10  การเร�ยนรู�และพัฒนาผ�านกระบวนการอบรม 
บริษัทสนับสนุนการเรียนรูทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูใหเปนแบบเสมือนจริง (Virtual Training)  
รวมถึงการศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลน

ร�อยละ 20  การเร�ยนรู�และพัฒนาจากบุคคลรอบข�างในบทบาทต�าง ๆ

เถาแกใหญ
(Senior Leaders 

Development Program)

มุงเนนการยกระดับและพัฒนา
กลุมซีพี ออลล และเครือเจริญ

โภคภัณฑ

เถาแกกลาง
(Leaders 

Development Program)

พัฒนาผูนำรุนระดับปฏิบัติการ
เนนการปฏิรูป

กระบวนการทำงาน

เถาแกเล็ก
(Potential Leaders

Development Program)

พัฒนาผูนำรุนใหม
เนนการพัฒนาธุรกิจ

เถาแกนอย
(Future Leaders 

Development Program)

สำหรับพนักงานรุนใหม

ผูบริหารระดับสูง ผูบังคับบัญชาโดยตรง พี่เลี้ยง เพื่อนรวมงาน ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
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จํานวนพนักงานที่เข�าร�วมอบรม  

รอยละ 100
พนักงานที่ผ�านการทดสอบวัดความรู� 

รอยละ 100
จํานวนพนักงานที่เข�าร�วมอบรม  

รอยละ 98.43
พนักงานที่ผ�านการทดสอบวัดความรู� 

รอยละ 100

การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โครงการพัฒนาพนักงานให้มี Digital Mindset & Digital Literacy
บรษิัท้มกีารดำำาเนนิการยกระด้ำบการพ้ฒนาพน้กงาน ให้้มคี์วามสามารถด้ำาน Digital Literacy 
จง่มีการพ้ฒนาพน้กงานในสายสำาน้กงานให้้มีค์วามพร้อมในการใช้ื่โปรแกรม Microsoft Office 
365 และสามารถประยุกต์ใชื่้แอปพลิเค์ชื่้นต่าง ๆ  เพ่�อเพิ�มประสิทธิิภาพในการทำางาน ในขีณะ
เดีำยวกน้ บริษัท้มกีารพ้ฒนาทก้ษัะด้ำานดิำจทิล้ให้้กบ้ผูู้บ้รหิ้ารร้านสาขีาทุกระด้ำบ โดำยมีการเรียน
รู้และประเมินค์วามพร้อมในท้กษัะวิเค์ราะห้์ขี้อมูลในยุค์ดำิจิท้ล นอกจากนี� บริษั้ทย้งไดำ้ดำำาเนิน
การยกระด้ำบทก้ษัะด้ำานการวเิค์ราะห์้ขีอ้มูลให้้กบ้พน้กงานที�ปฏิิบติ้งานดำา้นการวเิค์ราะห์้ขีอ้มลู
ขีองสายงานต่าง ๆ  โดำยเรียนรู้การใช้ื่โปรแกรม Google Data Studio ในการสร้าง Visualization 
และการใชื่ ้Advanced Excel ในการจด้ำเตรยีมขีอ้มลู รวมถง่การวเิค์ราะห้ข์ีอ้มลูโดำยใชื่ห้้ล้กสถติิ
ขี้�นสูง เพ่�อให้้พร้อมสน้บสนุนการดำำาเนินกลยุทธิ์ทางธุิรกิจ และข้ีบเค์ล่�อนองค์์กรไปสู่  
Data Driven Organization

การพัฒนาบุคลากรด้านความยั่งยืน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

พีนักงานกลุ่มเป้็าหมายเข้้าร่ว่มอบรบ 

ร้อ่ยละ	100
ร้อ่ยละ	100 
ผู่้านการวั่ด้ป็ระเมินผู้ล 

เพ่�อให้้บริษั้ทสามารถอยู่รอดำและเติบโตได้ำอย่างม้�นค์งและย้�งย่น การปร้บต้วและพ้ฒนาองค์์กร รวมถ่งพ้ฒนาและให้้ค์วามรู้แก่พน้กงานทุก
ระด้ำบในองค์์กร ให้้พร้อมเผู้ชิื่ญกบ้ค์วามท้าทายที�นำามาซึ่่�งค์วามเสี�ยงและโอกาส จง่เป็นเร่�องสำาค์ญ้ ในปี 2564 ได้ำดำำาเนินการผู่้านโค์รงการสำาค์ญ้  
ดำ้งนี�

โครงการสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
เพ่�อให้้พน้กงานมีค์วามตระห้น้กถ่งค์วามสำาค์้ญขีองการร้กษัาค์วาม
ม้�นค์งปลอดำภ้ยไซึ่เบอร์ จากภ้ยค์ุกค์ามในรูปแบบต่าง ๆ ที�อาจส่ง 
ผู้ลกระทบต่อการดำำาเนนิธิรุกิจ บริษัท้จง่ดำำาเนนิการสร้างค์วามตระห้น้ก
แก่พน้กงานในระด้ำบบริห้าร ผู้่านชื่่องทางต่าง ๆ เพ่�อให้้ผูู้้บริห้าร
สามารถนำาค์วามรู้ไปถ่ายทอดำแก่ทีมงาน โดำยมีการจ้ดำ Webinar และ
การส่�อสารผู้่านออนไลน์ (Virtual) ซึ่่�งเน่�อห้าประกอบดำ้วย นโยบาย
ดำ้านค์วามม้�นค์งปลอดำภ้ยไซึ่เบอร์, ภ้ยคุ์กค์ามทางไซึ่เบอร์ที�ใกล้ต้ว
และต้องระว้ง และแนวปฏิิบ้ติสำาค์้ญเพ่�อค์วามปลอดำภ้ยไซึ่เบอร์  
พร้อมท้�งมกีารว้ดำประเมนิค์วามรู้ ค์วามเขีา้ใจผู่้านแบบทดำสอบออนไลน์
 

โครงการสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั้ทส่งเสริมให้้พน้กงานทุกระดำ้บในองค์์กร รวมไปถ่งพน้กงานขีอง
ค์ู่ค้์าธุิรกิจ ร้านสาขีาประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner) 
และรา้นสาขีาที�ไดำร้้บสทิธิชิื่ว่งอาณาเขีต (Sub Area) มคี์วามตระห้น้ก
เร่�องขีองการค์ุ้มค์รองขี้อมูลส่วนบุค์ค์ล ผู้่านการจ้ดำอบรมรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่่�งภายในห้ล้กสูตรประกอบไปด้ำวยแนวทางการปฏิิบ้ติ  
ค์วามเสี�ยงเกี�ยวก้บการค์ุ้มค์รองขี้อมูลส่วนบุค์ค์ล พร้อมก้นนี� บริษั้ท
ย้งกำาห้นดำให้้มีการว้ดำผู้ลการอบรมโดำยการสอบว้ดำค์วามรู้ ค์วามเข้ีาใจ
แนวปฏิิบ้ติดำ้านค์ุ้มค์รองขี้อมูลส่วนบุค์ค์ล
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โครงการอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ
การส่งเสริมการเค์ารพสิทธิิมนุษัยชื่น ค์วามเท่าเทียมภายในองค์์กร
เป็นเร่�องที�องค์์กรให้้ค์วามสำาค์้ญอย่างต่อเน่�อง ในปี 2564 บริษั้ท
กำาห้นดำให้้มีการจ้ดำอบรมห้ล้กสูตร “สิทธิิมนุษัยชื่นก้บภาค์ธิุรกิจ”  
รปูแบบออนไลน์ ซึ่่�งเน่�อห้าประกอบด้ำวย สทิธิมินษุัยชื่นที�ต้องปฏิิบ้ติ 
มาตรฐานสทิธิมินุษัยชื่นกบ้ภาค์ธิรุกจิ มาตรฐานโลกกบ้สิทธิมินุษัยชื่น 
ประเทศูไทยกบ้สทิธิมินุษัยชื่น และค์วามเสี�ยงกบ้สิทธิมินุษัยชื่น โดำยมี 
ดำร.เสรี นนทสูต ค์ณะกรรมการสห้ประชื่าชื่าติ ว่าดำ้วยสิทธิิทาง
เศูรษัฐกิจ ส้งค์ม และว้ฒนธิรรม เป็นผูู้้บรรยายให้้ค์วามรู้ ตลอดำจน 
จ้ดำให้้มีการสอบว้ดำผู้ลห้ล้งจากการอบรม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Type of Performance Appraisal)
มว้ีตถปุระสงค์เ์พ่�อให้้บริษัท้สามารถบริห้ารผู้ลสำาเรจ็ขีององค์ก์รแบบภาพรวม รวมถง่ปร้บปรุงรูปแบบการบริห้ารงานขีองพน้กงานในทกุระด้ำบ
เพ่�อให้้บรรลุเป้าห้มายขีององค์์กร โดำยอยู่บนพ่�นฐานขีองค์วามเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดีำยวก้น มีเกณฑ์์การประเมินผู้ลเชิื่งปริมาณและ
เชื่ิงค์ุณภาพที�มีประสิทธิิภาพ รวมถ่งสามารถส่�อสารและให้้ขี้อเสนอแนะ (Feedback) ระห้ว่างก้นไดำ้แบบ 360 องศูา ท้�งภายในทีม ขี้ามทีม 
และขี้ามห้น่วยงาน ภายใต้ระบบ ALL Perform (SAP Success Factors) ตลอดำจนสร้างบรรยากาศูและว้ฒนธิรรมการทำางาน และห้าโอกาส 
ในการพ้ฒนาตนเองเพ่�อให้้ได้ำผู้ลล้พธิ์ที�ดีำยิ�งข่ี�นอย่างต่อเน่�อง โดำยในปี 2564 มีพน้กงานได้ำร้บการประเมินผู้ลการปฏิิบ้ติงานประจำาปี 
ผู้่านรูปแบบต่าง ๆ ดำ้งนี�

การประเมินความผูกพันของพนักงาน
เพ่�อให้้งานบรรลุผู้ล ค์นมีค์วามสุขี บริษั้ทตระห้น้กว่าพน้กงานค์่อทร้พยากรที�มีค์่ามากที�สุดำ และเปรียบเสม่อนพล้งองค์์กร ที�จะทำาให้้องค์์กร
บรรลุเป้าห้มายที�ต้�งไว้ ดำ้งน้�นการร้บรู้และตอบสนองค์วามค์าดำห้ว้งขีองพน้กงานจ่งเป็นสิ�งที�องค์์กรให้้ค์วามสำาค์้ญตลอดำมา โดำยไดำ้ดำำาเนินการ
สำารวจค์วามรู้ส่กและมุมมองขีองพน้กงานที�มีต่อการดำำาเนินงานขีององค์์กร จาก 6 ค์ำาถาม ที�สะท้อนถ่งพฤติกรรมขีองพน้กงานใน 3 ดำ้าน  
1) SAY : พูดำถ่งบริษั้ทในแง่ดำี 2) STAY : พฤติกรรมและค์วามต้�งใจที�จะอยู่ทำางานที�องค์์กรต่อไป ห้ร่อต้องค์ิดำห้น้กมากที�จะออกจากองค์์กร  
3) STRIVE : พฤติกรรมที�พน้กงานมีค์วามมุ่งม้�นอย่างเต็มที�ในการปฏิิบ้ติงาน ห้ร่อทำาผู้ลงานให้้ดำีกว่าตามห้น้าที�ปกติ 

บริษั้ทดำำาเนินการสำารวจค์วามค์าดำห้ว้งขีองพน้กงานอย่างต่อเน่�อง โดำยในปี 2564 ดำำาเนินการสำารวจค์วามผูู้กพ้นขีองพน้กงานดำ้วยระบบ  
Kincentric eX-Pulse Platform ขีองบริษั้ท ค์ินเซึ่นทริค์ (ประเทศูไทย) จำาก้ดำ และนำาผู้ลล้พธิ์มาเปรียบเทียบก้นในชื่่วงเวลาที�ต่างก้น เพ่�อให้้
ไดำ้ขี้อมูลที�เป็นปัจจุบ้นและท้นเห้ตุการณ์มาวิเค์ราะห้์ เพ่�อกำาห้นดำกลยุทธิ์และทบทวนแนวทาง มาตรการยกระด้ำบค์วามผูู้กพ้นและการมีส่วน
ร่วมขีองพน้กงาน ซึ่่�งชื่่วยให้้องค์์กรสามารถบรรลุตามเป้าห้มายที�กำาห้นดำไว้ 

Management by objectives

Multidimensional performance appraisal

Formal comparative ranking

รอยละ 100 

รอยละ 14.4 

รอยละ 100 

พนักงานที่ไดรับการประเมินประเภทการประเมิน

จํานวนพนักงานที่เข�าร�วมอบรม  

รอยละ 99.24
พนักงานที่ผ�านการทดสอบวัดความรู� 

รอยละ 100
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ซี่พีี ออลล์ ทุ่ี่มเที่ให้กับการลงทุี่นด้้านวิ่จัยและพีัฒนานว่ัต่กรรม  
มุ่งสำร้างสำรรค์์บรรยากาศภิายในองค์์กรท่ี่�เอื้อต่่อการแจ้งเกิด้นว่ัต่กร  
และการสำรรค์์สำร้างเที่ค์โนโลย่และนว่ตั่กรรมใหม่ ๆ ท่ี่�จะม่ส่ำว่นสำร้างคุ์ณค่์า
อันป็ระเมินค่์ามิได้้ให้กับสัำงค์มและป็ระเที่ศช่าติ่ รว่มท้ัี่งสำร้างม้ลค่์าเพิี�ม 
ให้องค์์กรเติ่บโต่ได้้อย่างยั�งยนืแม้ในวั่นท่ี่�โลกหมนุเรว็่

นวัตกรรม 
และการสร้างคุณค่า

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG1	 ยุติควมยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี

1.2 ลด้สัำด้ส่ำว่นช่าย หญิง และเด็้กในทุี่กช่่ว่งวั่ย ท่ี่�อย่้ภิายใต้่ค์ว่ามยากจนในทุี่กมิติ่ ต่ามนิยามข้องแต่่ละ

ป็ระเที่ศให้ลด้ลงอย่างน้อยค์รึ�งหนึ�ง

SDG3	 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคนในทุกวัย

3.8 บรรลุการม่หลักป็ระกันสุำข้ภิาพีถ้ว่นหน้า รว่มถึงการป้็องกันค์ว่ามเส่ำ�ยงที่างการเงิน การเข้้าถึงการ

บริการ สำาธารณสุำข้จำาเป็็นท่ี่�ม่คุ์ณภิาพีและเข้้าถึงยาและวั่ค์ซ่ีนจำาเป็็นท่ี่�ป็ลอด้ภัิย ม่ป็ระสิำที่ธิผู้ล  

ม่คุ์ณภิาพี และม่ราค์าท่ี่�สำามารถซ้ืีอหาได้้

SDG8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน	การจ้างงานท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกคน

8.2 บรรลุการม่ผู้ลิต่ภิาพีที่างเศรษฐกิจในระด้ับที่่�สำ้งข้ึ้นผู้่านการที่ำาให้หลากหลาย การยกระด้ับเที่ค์โนโลย่

และนว่ัต่กรรม รว่มถึงการมุ่งเน้นในภิาค์สำ่ว่นที่่�ม่ม้ลค์่าเพีิ�มสำ้งและใช่้แรงงานเข้้มข้้น

8.3 สำ่งเสำริมนโยบายที่่�มุ่งการพีัฒนาที่่�สำนับสำนุนกิจกรรมที่่�ม่ผู้ลิต่ภิาพี การสำร้างงานที่่�สำมค์ว่ร ค์ว่ามเป็็น

ผู้้้ป็ระกอบการ ค์ว่ามสำร้างสำรรค์์และนวั่ต่กรรม และส่ำงเสำริมการเกิด้และการเติ่บโต่ข้องวิ่สำาหกิจรายย่อย  

ข้นาด้เล็ก และข้นาด้กลาง ซีึ�งรว่มถึงผู้่านที่างการเข้้าถึงบริการที่างการเงิน

8.5 บรรลุการจ้างงานเต่็มที่่�และม่ผู้ลิต่ภิาพี และการม่งานที่่�สำมค์ว่รสำำาหรับหญิงและช่ายทีุ่กค์น รว่มถึง

เยาว่ช่นและผู้้้ม่ภิาว่ะทีุ่พีพีลภิาพี และให้ม่การจ่ายที่่�เที่่าเที่่ยมสำำาหรับงานที่่�ม่ค์ุณค์่าเที่่าเที่่ยมกัน



0.26

3.26

นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564

การข้ยายผู้ลข้องโค์รงการนวั่ต่กรรม ปี็ 2563 

การพัีฒนาแพีลต่ฟอร์มธุุรกิจ Online to Offline (O2O)

การพัีฒนาแอป็พีลิเค์ชั่น “ALL Pharma See” สำำาหรับค์นรักสุำข้ภิาพี

รายได้ท่ีมาจากนวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และธุรกิจใหม่ ตลอดจน 
นวัตกรรมด้านกระบวนการ

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่ว่ย  : ร้อยละ)

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
ม้ลค่์านวั่ต่กรรมจากผู้ลิต่ภัิณฑ์ บริการและการป็รับป็รุงกระบว่นการ  

6,014 ล้านบาที่ 

นวั่ต่กรรมท่ี่�ส่ำงเข้้าป็ระกว่ด้ 599 ผู้ลงาน 

นวั่ต่กรรมพัีฒนาเที่ค์โนโลย่และผู้ลิต่ภัิณฑ์ 554 ผู้ลงาน ร้อยละ 
20

ผู้ลด้ำาเนินงาน

2562

2563

2564 8.40

5.7 20

เป้าหมาย 
ปี 2564 เป้าหมาย 

ปี 2573
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ความเสี่ยงและโอกาส
ในโลกยุค์โลกาภิว้ตน์ที�มกีารเปลี�ยนแปลงในทกุด้ำานอย่างรวดำเร็ว โดำย
เฉพาะอย่างยิ�ง ค์วามก้าวห้น้าดำ้านเทค์โนโลยีดำิจิท้ลที�เขี้ามามีบทบาท
ต่อการดำำาเนินธิุรกิจและการดำำาเนินชีื่วิตขีองผูู้้บริโภค์ ส่งผู้ลให้้ภาค์
ธิุรกิจจำาเป็นต้องมีการพ้ฒนาเปลี�ยนแปลงค์ุณล้กษัณะขีององค์์กรให้้
ท้นสม้ยต่อการเปลี�ยนแปลงขีองเทค์โนโลยี เพ่�อตอบสนองค์วาม
ตอ้งการและค์วามพ่งพอใจขีองผูู้้บริโภค์ และเพิ�มขีีดำค์วามสามารถการ
แขี่งข้ีนทางธิุรกิจในตลาดำการค์้าอย่างเสรี ด้ำงน้�น บริษั้ทจ่งให้้ค์วาม

แนวทางการดำาเนินงาน
บริษั้ท ซึ่ีพี ออลล์ จำาก้ดำ (มห้าชื่น) และบริษั้ทย่อย (“บริษั้ท”) 
ตระห้น้กถ่งค์วามสำาค์้ญขีองการสร้างสรรค์์นว้ตกรรมที�ส่งเสริมการ
ดำำาเนนิธิุรกิจให้้เตบิโตและสามารถแข่ีงขีน้ได้ำอยู่เสมอ ส่งผู้ลให้้บริษั้ท
ดำำาเนินงานได้ำอย่างค์ล่องต้วและมีประสิทธิิภาพมากยิ�งข่ี�น บริษั้ท
เตรียมค์วามพร้อมในการร้บม่อต่อการเปลี�ยนแปลงทางเทค์โนโลยี

สำาค์้ญขีองพ้ฒนานว้ตกรรมซึ่่�งน้บว่าเป็นฟันเฟื้องสำาค์้ญที�ชื่่วยเพิ�ม
ค์ณุค์า่ให้้แกส่นิค์า้และบริการอย่างมีประสิทธิภิาพ ผู้า่นการพ้ฒนาและ
ส่งเสริมนว้ตกรรมต่าง ๆ ท้�งนว้ตกรรมดำ้านผู้ลิตภ้ณฑ์์และนว้ตกรรม
ดำ้านกระบวนการผู้ลิต ตลอดำจนการนำานว้ตกรรมมาใชื่้ ให้้เกิดำ
ประโยชื่น์ท้�งในดำ้านเศูรษัฐกิจ สร้างคุ์ณค์่าต่อส้งค์ม และสร้างมูลค์่า
เพิ�มให้้ก้บองค์์กรอย่างย้�งย่น

ดำิจิท้ลที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดำเร็ว ผู้่านการพ้ฒนางานวิจ้ยและ
เทค์โนโลยีที�ห้ลากห้ลาย เพ่�อมุ่งดำำาเนินงานไปสู่การเป็นองค์์กรชื่้�นนำา
แห้่งการบริห้ารจ้ดำการนว้ตกรรมแห่้งอนาค์ต โดำยกำาห้นดำกรอบและ
แนวทางการดำำาเนินงาน ดำ้งนี�

ท้�งนี� ผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำเช่ื่�อไวร้สโค์วิดำ 19 
ทำาให้้ผูู้้บริโภค์มีวิถีชื่ีวิตและพฤติกรรมการบริโภค์ที�เปลี�ยนไปแบบ
พลิกฝ่าม่อ การจะก้าวให้้ท้นต่อโลกธิุรกิจให้ม่ นว้ตกรรมที�สามารถ
สรา้งประสบการณ์ให้้ลกูค์า้เกดิำค์วามประทบ้ใจเพ่�อเอาชื่นะใจลูกค์า้ให้้
ได้ำถอ่เป็นโจทย์สำาค์ญ้ บรษิัท้จง่ดำำาเนนิการพ้ฒนานว้ตกรรมเทค์โนโลยี

ส่งเสริมการบรกิารที�สะดำวกสบายและปลอดำภ้ยแก่ผูู้้บรโิภค์ ให้้บริการ  
ส้�ง จ่าย ร้บ สินค์้าและบริการผู้่านชื่่องทางที�ห้ลากห้ลายดำ้วยรูปแบบ 
(O2O) ลดำการส้มผู้้สเพิ�มค์วามสะดำวกจ่ายจากเงินสดำ เป็น ไร้เงินสดำ 
(Cashless) ชื่ำาระเงินผู้่านบ้ตรเดำบิต บ้ตรเค์รดำิต แอปพลิเค์ชื่้น True 
Money Wallet เป็นต้น 

ตอยอดนวัตกรรม
เพิ่มมูลคาทางธุรกิจ

(Enhance Innovation
to Business Value)

ปรับโฉมธุรกิจ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Transformation)

สรางวัฒนธรรม
แหงนวัตกรรม

(Innovation Culture)

นวัตกรรมแบบเปด
(Open Innovation)

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Research 

and Development Center)
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มูลคานวัตกรรม (หนวย : ลานบาท)

ผลงานที่สงเขาประกวด (หนวย : ผลงาน) ผลงานที่ไดรับรางวัล (หนวย : ผลงาน)

ผลงานวิจัยและพัฒนา (หนวย : ผลงาน)

นวัตกรรมแบบเป�ด นวัตกรรมแบบป�ด

2562

2563

2564

4,680 2,108

3,681 1,105

3,684 2,330

2562

2563

2564

120 1,167

152 1,156

149 450

2562

2563

2564

40 119

39 117

33 83

2562

2563

2564

521

677

554

นวัตกร (รายสะสม)

สิทธิบัตรที่ได�รับการ
ข�้นทะเบียนสะสม

อนุสิทธิบัตรที่ได�รับการ
ข�้นทะเบียนสะสม

2,491 4,979 9,158

8 11 15

1 5 8

2562 2563 2564

353 ราย

บุคลากรดานวิจัยและพัฒนา

30.40 ลานบาท

งบประมาณดานวิจัยและพัฒนา

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564
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   ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Research and Development)
บริษั้ทดำำาเนินงานวิจ้ยและพ้ฒนานว้ตกรรม โดำยมุ่งพ้ฒนางานด้ำานวิจ้ยและเทค์โนโลยีนว้ตกรรมด้ำานอาห้ารที�ช่ื่วยเพิ�มมูลค่์าให้้ก้บลูกค้์า  
และข้ีบเค์ล่�อนองค์์กรให้้เติบโต พร้อมท้�งสร้างประโยชื่น์แก่ส้งค์มและสิ�งแวดำล้อม ปัจจุบ้นมีศููนย์เทค์โนโลยีและนว้ตกรรมท้�งห้มดำ  
2 แห้่ง ไดำ้แก่

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร สู่ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำากัด
ศููนย์วิจ้ยและพ้ฒนานว้ตกรรม บริษั้ท ซึ่ีพีแรม จำาก้ดำ จ้ดำต้�งขี่�นต้�งแต่ปี 2558 และในปี 2559 
ไดำ้ดำำาเนินการจ้ดำต้�งเป็น บริษั้ท ซึ่ีพี ฟู้ดำแล็บ จำาก้ดำ ภายใต้โค์รงการเม่องนว้ตกรรมอาห้าร 
อุทยานวิทยาศูาสตร์ประเทศูไทย (สวทชื่.) มีบทบาทสำาค์้ญในการค์ิดำค์้น วิจ้ยนว้ตกรรมดำ้าน
เทค์โนโลยอีาห้าร เพ่�อตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดำเรว็ขีองค์วามตอ้งการผูู้บ้รโิภค์
เฉพาะเจาะจงมากข่ี�น โดำยการสร้างโจทย์จากปัญห้าและค์วามท้าทายมาทำางานวิจ้ยพ่�นฐาน 
วจิย้ประยุกต์ และส่งต่อให้้ทมีพ้ฒนาสินค้์าให้ม่ (New Product Development  : NPD) ปัจจบุน้  
ซึ่พี ี ฟู้ดำแล็บ เป็นศูนูย์กลางข้ีอมูลค์วามรู้ด้ำานการวิจย้และพ้ฒนารวมถง่ศูนูย์กลางการทดำสอบ  
เพ่�อรองร้บการวิจ้ยและพ้ฒนาผู้ลิตภ้ณฑ์์อาห้ารให้้ก้บ ซึ่ีพี ออลล์ และเค์ร่อเจริญโภค์ภ้ณฑ์์  
รวมถง่บรษิัท้อ่�น ๆ ท้�งในและต่างประเทศู อาทิ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

8 บุคลากร
ด้้านวิ่จัยและพัีฒนา

9 ผลงาน
ด้้านวิ่จัยและพัีฒนา  

14 ล้านบาที่ 
งบป็ระมาณด้้านการวิ่จัยและพัีฒนา

• การวจิย้และพ้ฒนาอาห้ารสำาเรจ็รูปที�เห้มาะสมสำาห้ร้บแต่ละช่ื่วงว้ย (Food For Age 

Group) เพ่�อสร้างเสริมสุขีภาวะทางโภชื่นาการที�ดำีสำาห้ร้บค์นแต่ละกลุ่ม 

• การวิจ้ยเพ่�อพ้ฒนาบรรจุภ้ณฑ์์จากพลาสติกย่อยสลายไดำ้ สำาห้ร้บอาห้ารแชื่่เย็น

พรอ้มร้บประทานที�สามารถทนต่อการอุน่ร้อนด้ำวยเค์ร่�องไมโค์รเวฟได้ำ ภายใต้การ

ลงนามค์วามร่วมม่อทางวิชื่าการระห้ว่าง ศููนย์เทค์โนโลยีโลห้ะและว้สดุำแห้่งชื่าติ  

(เอม็เทค์) ร่วมกบ้ บรษิัท้ ซึ่พี ีออลล์ จำากด้ำ (มห้าชื่น) โดำยบริษัท้ ซึ่พี ีฟู้ดำแล็บ จำากด้ำ

 ห้น่วยงานวจิย้อาห้าร บริษัท้ ซึ่พีีแรม จำากด้ำ ช่ื่วยยกระด้ำบค์วามปลอดำภ้ยขีองผูู้้บริโภค์

 พร้อมสน้บสนุนการอนุร้กษั์ธิรรมชื่าติและสิ�งแวดำล้อม

• การวิจ้ยและพ้ฒนานำ�าม้นใบกะเพราเพ่�อเป็นสารออกฤทธิิ์ในผู้ลิตภ้ณฑ์์สเปรย์

สำาห้ร้บบรรเทาอาการอ้กเสบในชื่่องปากและลำาค์อ Phase I ภายใต้ค์วามร่วมม่อ

ระห้วา่งศููนยเ์ชื่ี�ยวชื่าญนวต้กรรมผู้ลติภณ้ฑ์ส์มนุไพรสถาบ้นวจิ้ยวทิยาศูาสตรแ์ละ

เทค์โนโลยแีห่้งประเทศูไทย (วว.) รว่มกบ้ ซึ่พีีแรม และ ซึ่พีี ฟู้ดำแลบ็ ในการทำาวิจย้ 

ชื่ว่ยเพิ�มมลูค่์าให้้กบ้กะเพราโดำยนำามาใช้ื่เปน็สมนุไพรสำาห้ร้บบรรเทาอาการอก้เสบ

ในชื่่องปากและลำาค์อ และนำาไปต่อยอดำเป็นผู้ลิตภ้ณฑ์์ในรูปแบบสเปรย์ในอนาค์ต 

และย้งเป็นการชื่่วยเพิ�มรายไดำ้ให้้ก้บเกษัตรกร

84 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

57 บุคลากร
ด้้านวิ่จัยและพัีฒนา

545 ผลงาน
ด้้านวิ่จัยและพัีฒนา  

16.4 ล้านบาที่ 
งบป็ระมาณด้้านการวิ่จัยและพัีฒนา

ศูนย์ Food Technology ภายใต้การดำาเนินการของสำานักพัฒนาและประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
จด้ำต้�งข่ี�นเพ่�อสรา้งนว้ตกรรมและการจด้ำการทางดำา้นอาห้าร และพ้ฒนาผู้ลติภ้ณฑ์์อาห้ารภาย
ใต้กรอบค์วามสมดุำลขีองห่้วงโซึ่อาห้ารและค์ำาน่งถ่งสิ�งแวดำล้อม พร้อมท้�งให้้บริการและค์ำา
ปร่กษัาดำา้นวชิื่าการที�เป็นสิ�งจำาเป็นพ่�นฐานในการพ้ฒนา และสรา้งให้้เกดิำค์วามม้�นใจในค์ณุภาพ

ขีองผู้ลิตภ้ณฑ์์ โดำยทำาห้น้าที�ห้ล้ก ดำ้งนี�

ท้�งนี� Food Technology ย้งมบีรกิารด้ำานการพ้ฒนาสินค้์า การให้้ค์ำาปร่กษัาและการแก้ปัญห้าขีองผู้ลติภ้ณฑ์์แก่ผูู้้ที�สนใจ และผูู้้ประกอบการต่าง ๆ

 คดิคนวตัถดิุบเฉพาะและพฒันาสตูรอาหาร ตลอด
จนพฒันากระบวนการผลติในระดบัอตุสาหกรรม
โดยครอบคลมุกลุมอาหารและเครือ่งด่ืม ตลอดจน
ผลติภณัฑทางการเกษตร ภายใตแบรนดของบรษัิท
เพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคา และถกูตอง
ตามหลักโภชนาการและอนามัยของอาหาร

 พัฒนาบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผาน
แนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 
โดยคำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑตั้งแตตนจนจบ (Product life Cycle) 
เพื่อปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมการจัดการขยะอยางถูกตอง เหมาะสม 
และเกิดมูลคาสูงสุด

 วางระบบและมาตรการทางดานการประกันคณุภาพ
ตลอดหวงโซอาหาร ตัง้แตตนน้ำจนถงึมือผูบรโิภค 
เพื่อใหผลิตภัณฑมีความปลอดภัยและไดตาม
มาตรฐาน

 ศนูยวเิคราะหและใหบรกิาร เพือ่ใหเกิดความมัน่ใจใน
ผลิตภัณฑ โดยมี
- ศูนยทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory 

Evaluation) เพือ่หาขอมูลและประเมินผลติภณัฑ
ตามหลกัวชิาการสากล เพือ่ความม่ันใจในการ
วางจำหนายสนิคาใหมในราน 7-Eleven ใหเปน
ไปตามความตองการของลูกคา

- ศูนยปฏิบัติการทดสอบ วิเคราะหเชื้อจุลินทรีย 
และเคมีบางชนิดในผลติภณัฑอาหาร น้ำ รวมถงึ
สารตกคางตาง ๆ  ในผลิตภัณฑทางการเกษตร

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)85



การพัฒนาแพลตฟอร์มธุุรกิจ Online to Offline (O2O)
บรษ้ิัทพ้ฒนาแพลตฟอร์มธิรุกจิ เพ่�อยกระด้ำบการสรา้งประสบการณแ์บบไร้รอยตอ่ให้้กบ้ลูกค้์า เช่ื่�อมโยงสินค์า้และโปรโมช้ื่นที�ห้ลากห้ลายตอบ
โจทย์ลูกค์้าทุกระดำ้บ จากชื่่องทางออฟไลน์ ไดำ้แก่ ร้าน 7-Eleven ไปสู่การจำาห้น่ายในชื่่องทางออนไลน์ ภายใต้แพลตฟอร์ม “ออลล์ ออนไลน์ 

(ALL Online)” ห้้างใกล้บ้านบนเว็บไซึ่ต์ และแอปพลิเค์ชื่้น 7-Eleven บนโทรศู้พท์ม่อถ่อ ภายใต้แนวค์ิดำ 

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ผ่านช่องทางการขายแบบ O2O
บริษั้ท ทเวนตี�โฟร์ ชื่้อปปิ้ง จำาก้ดำ ดำำาเนินธิุรกิจ O2O บริห้ารการขีายช่ื่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ผู่้านเวบ็ไซึ่ต์ (Website) แอปพลเิค์ช้ื่น (Application) พาณิชื่ย์อเิล็กทรอนกิส์ Social 
Commerce ค์อลเซึ่็นเตอร์ (Call Center) และชื่่องทางให้ม่ ๆ เพ่�อให้้ผูู้้บริโภค์สามารถเขี้าถ่ง
สินค์้าที�ห้ลากห้ลาย สามารถ ส้�ง จ่าย และร้บสินค์้าไดำ้ตลอดำ 24 ชื่้�วโมงที�ร้าน 7-Eleven ห้ร่อ
รอร้บที�บ้าน ผู้่านระบบขีนส่งที�มีประสิทธิิภาพ กระจายทุกพ่�นที� นอกจากนี� ย้งสน้บสนุน และ
เพิ�มขีีดำค์วามสามารถในการแข่ีงข้ีนให้้แก่ผูู้้ประกอบการวิสาห้กิจขีนาดำกลางและขีนาดำย่อม 
(SMEs) ให้้สามารถจ้ดำจำาห้น่ายสินค์้าผู้่านชื่่องทางการตลาดำแบบผู้สมผู้สานแบบ O2O โดำย
สามารถส่งสนิค้์าเกษัตรผู่้านช่ื่องทางออนไลน์ อาท ิทเุรียนห้มอนทอง สม้โอทบ้ทมิสยาม ม้งค์ดุำ
ออรแ์กนคิ์ และผู้ลไมอ้่�น ๆ  ตามฤดูำกาล รวมถง่ต้นไมม้งค์ล เพ่�อเป็นการกระจายรายได้ำสู่ส้งค์ม
อย่างท้�วถ่ง

พร้อมก้นนี� บริษั้ทพ้ฒนาและยกระด้ำบการให้้บริการระบบสมาชื่ิก “ออลล์ เมมเบอร์ (All Member)” ผู้่านแอปพลิเค์ช้ื่นบนโทรศู้พท์ม่อถ่อ  
เพ่�อใชื่้เป็นชื่่องทางส่�อสารและสร้างค์วามใกล้ชื่ิดำก้บลูกค์้า พร้อมท้�งให้้สิทธิิประโยชื่น์ และสิทธิิพิเศูษัแก่สมาชื่ิก ปัจจุบ้นมีสมาชื่ิกในระบบกว่า 
14 ลา้นค์น อกีท้�งบริษัท้ย้งสามารถนำาข้ีอมูลลกูค์า้มาประเมนิผู้ลการดำำาเนนิงาน และเพิ�มขีีดำค์วามสามารถในการวางแผู้นและจด้ำการผู้ลิตภ้ณฑ์์
และบริการสำาห้ร้บลูกค์้าไดำ้อย่างมีประสิทธิิภาพ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

SMEs ท่ี่�เข้้าร่ว่มโค์รงการ  

1,203 ราย
เพิี�มรายได้้ให้แก่ SMEs ป็ระมาณ 

7,000 ล้านบาที่
สิำนค้์าที่างการเกษต่รต่ามฤด้้กาล 

118 รายการ
เกษต่รกรท่ี่�เข้้าร่ว่มโค์รงการ 

15 ราย
เพิี�มรายได้้ให้แก่เกษต่รกร 

3.4 ล้านบาที่

     ปรับโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
ปัจจบุน้พฤติกรรมการบริโภค์ขีองผูู้บ้รโิภค์ที�สามารถเข้ีาถง่สินค้์าและบริการที�ห้ลากห้ลายได้ำสะดำวก และรวดำเร็วผู่้านสมาร์ทโฟนมากข่ี�น ส่งผู้ลให้้
ภาค์ธิรุกจิจง่ต้องตระห้น้กถง่ค์วามสำาค์ญ้ขีองเทค์โนโลย ีที�เข้ีามามบีทบาทในชื่วิีตประจำาว้นและการต้ดำสินใจในการซึ่่�อสินค้์าและบริการขีองผูู้บ้ริโภค์
มากยิ�งข่ี�น พร้อมท้�งพ้ฒนาการนำาเทค์โนโลยดิีำจทิล้เข้ีามาประยกุต์ใช้ื่ในการดำำาเนนิธิรุกจิ โดำยเฉพาะธิรุกจิค้์าปลีกที�ต้องพ้ฒนาช่ื่องทางการจำาห้น่าย
ให้้มคี์วามห้ลากห้ลายมากยิ�งข่ี�น เพ่�อตอบโจทย์ลกูค้์าแบบเจาะจง ให้้ลกูค้์าสามารถเข้ีาถง่สนิค้์าและบรกิารได้ำสะดำวกตามค์วามต้องการ รวดำเรว็ และ
ตอบสนองต่อลกูค้์าได้ำค์รอบค์ลมุในชุื่มชื่นทุกพ่�นที� พร้อมท้�งประยกุต์ใช้ื่เทค์โนโลยทีี�ทน้สม้ย เพ่�อยกระด้ำบการทำางานให้้รวดำเร็วและมีประสทิธิภิาพ 
เพิ�มค์วามค์ล่องต้วในกระบวนการทำางานให้้สามารถตอบสนองทศิูทางการเปลี�ยนแปลงขีองธุิรกจิ โดำยในปี 2564 มต้ีวอย่างโค์รงการที�โดำดำเด่ำน ด้ำงนี�
 

 สะดวกซื้อ เลือกสั่งซื้อสินคาผานชองทางที่หลากหลาย
 ทั้งออฟไลน ออนไลน และเดลิเวอรี่

 สะดวกจาย เลือกชำระคาสินคาไดทั้งในรูปแบบเงินสด 
และไมใชเงินสด (Cashless)

 สะดวกรับ เลือกรููปแบบการรับสินคาตามความตองการ 
 โดยลูกคาสามารถสั่งสินคาลวงหนาและเลือกมารับสินคา
 ไดดวยตนเองที่ราน 7-Eleven หรือรับบริการจัดสงสินคา
 ที่บานผานบริการ 7 Delivery 

86 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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นวัตกรรมการบริการทางการเงิน ใกล้ชุมชน
ต้วแทนธินาค์าร (Banking Agent) บริการที�ทำาให้้ลูกค์้าสามารถ
ทำาธิุรกรรมไดำ้โดำยไม่ต้องไปธินาค์าร ท้�งฝาก-ถอนเงินสดำ ย่นย้น
ต้วตนเพ่�อเปิดำบ้ญชื่ี และเพ่�อตอบโจทย์ลูกค์้าที�ไม่มีบ้ญชื่ีธินาค์าร
ไม่สะดำวกใช้ื่บญ้ชีื่ธินาค์าร ห้ร่อต้องการร้บเป็นเงินสดำโดำยตรง เช่ื่น 
ค์นต่างจง้ห้ว้ดำมาทำางานในเม่องแล้วต้องส่งเงนิกล้บบ้าน ห้ร่อพ่อแม่
สง่เงนิให้้ลูกที�เขีา้มาเรยีนห้น้งส่อในเม่อง ห้ร่อส่งเงนิเพ่�อใชื่ห้้นี�สิน
เป็นค์ร้�งค์ราว บริษั้ท เค์าน์เตอร์ เซึ่อร์วิส จำาก้ดำ ในกลุ่มธิุรกิจ  
ซึ่ีพี ออลล์ เปิดำบริการโอนเงินภายในประเทศูท้�วไทย โดำยไม่ต้อง
ใชื่บ้ญ้ชื่ธีินาค์าร ใช้ื่เพียงแค์บ่ต้รประชื่าชื่นต้วจริงในการส่งเงินและ
ร้บเงินเท่าน้�น ใชื่้ชื่่�อว่า “โอนปุ๊บ ร้บปั๊ป” โดำยฝั�งผูู้้ร้บเงินสามารถ
เขี้าไปร้บเงินสดำที�ร้าน 7-Eleven กว่า 12,500 สาขีา ท้�วประเทศู
ไดำ้ท้นที ตลอดำ 24 ชื่้�วโมง โดำยทำารายการไดำ้สูงสุดำค์ร้�งละไม่เกิน 
10,000 บาท และไม่เกิน 50,000 บาท ต่อค์นต่อว้น

การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ALL Pharma See” 
ปร่กษัาเภส้ชื่กรฟร ี24 ช้ื่�วโมง ทางออนไลน ์ให้้ทกุค์นดำแูลสขุีภาพ
เสม่อนมีเภส้ชื่กรอยู่ใกล้ ๆ ดำ้วยรูปแบบการใชื่้งานที�ง่าย ผู้่านวิธิี
พิมพ์ขี้อค์วามห้ร่อวิดำีโอค์อลก้บเภส้ชื่กรร้านยาเอ็กซึ่์ต้า พล้ส  
โดำยไม่มีค์่าใชื่้จ่าย ลูกค์้าสามารถเล่อกพูดำค์ุยก้บเภส้ชื่กรร้านยา
เอ็กซึ่์ต้า พล้ส ใกล้บ้าน ห้ร่อกรณีนอกชื่่วงเวลาทำาการก็สามารถ
ปร่กษัาเภส้ชื่กรท่านอ่�นที�พร้อมให้้บริการตลอดำ 24 ช้ื่�วโมง  
ALL Pharma See มาพร้อมฟีเจอร์ใช้ื่งานที�ห้ลากห้ลาย เชื่่น  
การค์้นห้าร้านยาที�อยู่ใกล้บ้าน บริการส้�งซึ่่�อสินค์้าสุขีภาพ 
ทางออนไลน์ พร้อมส่งถ่งบ้าน รวมถ่งการอ้พเดำทขี้อมูลขี่าวสาร
เกี�ยวก้บสุขีภาพและค์วามงาม

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ลด้ปั็ญหาการรับสิำนค้์าท่ี่�ร้าน 

80 นาทีี่ต่ิอ่ร้านต่ิอ่วัน
ลด้ปั็ญหาการใส่ำข้้อม้ลในระบบผิู้ด้พีลาด้

พร้อมกน้นี� บริษัท้ส่งเสรมิการพ้ฒนาปร้บปรุงประสทิธิภิาพขีองกระบวนการดำำาเนนิงานที�สำาค์ญ้สำาห้ร้บธุิรกจิอย่างต่อเน่�อง พร้อมประยกุต์ใช้ื่เทค์โนโลยี
ที�ทน้สม้ย เพ่�อยกระด้ำบการทำางานให้้รวดำเร็วและมปีระสิทธิภิาพ เพิ�มค์วามค์ล่องต้วในกระบวนการทำางานสำาห้ร้บพน้กงานและห้น่วยงานที�เกี�ยวข้ีอง
 ในปี 2564 มต้ีวอย่างโค์รงการที�โดำดำเด่ำน ด้ำงนี�

โครงการขยายผลต่อเน่ือง All Receive 
บริษั้ทปร้บกระบวนการร้บสินค์้าจากพน้กงานขีนส่งสินค์้า ที�นำามาจำาห้น่ายในร้าน 7-Eleven 
โดำยปร้บเปลี�ยนจากการตรวจน้บโดำยพน้กงานร้าน 7-Eleven เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดำย
ใชื่้ Personal Digital Assistant (PDA) ขีองพน้กงานแต่ละค์นในการสแกนร้บสินค์้าไดำ้ทุก
ประเภท แล้วระบบจะสง่ต่อขีอ้มูลไปย้งระบบเกบ็ขีอ้มูลรายการสนิค์า้โดำยอต้โนม้ติ ปัจจุบน้ได้ำ
นำาเทค์โนโลยีดำ้งกล่าวไปใชื่้ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขีาท้�วประเทศู 
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โครงการรับสินค้าผ่านโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริษั้ทยกเลิกการตรวจน้บสินค์้าร่วมก้นระห้ว่างพน้กงานร้าน 
7-Eleven และพน้กงานขีนส่งสินค้์าเพ่�อลดำค์วามเสี�ยงในการส้มผู้้ส  
และป้องก้นการแพร่ระบาดำขีองเช่ื่�อไวร้สโค์วิดำ 19 รวมถ่งลดำ 
ระยะเวลาในการดำำาเนนิงาน โดำยเปลี�ยนเป็นวธิิกีารน้บสินค์า้ในรปู
แบบให้ม่ ซึ่่�งพน้กงานร้าน 7-Eleven แต่ละค์น สามารถน้บสินค์้า
ไดำ้ดำ้วยต้วเองผู้่านเค์ร่�องตรวจน้บสินค์้า (EOB) ห้น้ากล้อง
โทรท้ศูนว์งจรปิดำ (CCTV) ซึ่่�งสามารถตรวจสอบยอ้นห้ล้งไดำ้ และ
มคี์วามปลอดำภ้ยสงู ปัจจบุน้ได้ำนำาเทค์โนโลยีด้ำงกลา่วไปใช้ื่ในร้าน  
7-Eleven ทุกสาขีาท้�วประเทศู

โครงการ Auto Mark on Stock 
บริษั้ทพ้ฒนาระบบการน้บสินค์้าอ้ตโนม้ติสำาห้ร้บพน้กงานร้าน 
7-Eleven โดำยลดำขี้�นตอนการทำางานผู่้านการยกเลิกการน้บสนิค์า้
ค์งเห้ล่อ แล้วใชื่้ขี้อมูลในระบบที�บ้นท่กจำานวนสินค์้าค์งเห้ล่อ โดำย
จะมีระบบแจง้เต่อนสนิค์า้ที�ย้งไมไ่ดำด้ำำาเนินการว่า “พิมพป์า้ยราค์า
สินค์้าที�ปร้บราค์า (Mark on Stock)” ซึ่่�งช่ื่วยให้้พน้กงานร้าน 
7-Eleven สามารถติดำตามสินค์้าค์งเห้ล่อไดำ้อย่างถูกต้องแม่นยำา

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ลด้ค์ว่ามเส่ำ�ยงในการสัำมผัู้สำ

ลด้ระยะเว่ลาข้นส่ำง 

10-15 นาทีี่ต่ิอ่สาขา
พีนักงานม่เว่ลาเพิี�มข้ึ้นในการให้บริการล้กค้์า

สำามารถข้นส่ำงสิำนค้์าไป็ยังร้าน 7-Eleven
สำาข้าอื�นได้้เร็ว่ยิ�งข้ึ้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ลด้เว่ลาการที่ำางาน 

17 นาทีี่	15 วินาทีี่	ต่่อรอบต่่อสำาข้า
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ม้ลค่์านวั่ต่กรรมกว่่า 

69 ล้านบาที่
ยกระดั้บเค์รื�องนุ่งห่มไที่ย

ไม่ก่อให้เกิด้ผู้ลกระที่บต่่อสิำ�งแว่ด้ล้อม

   ต่อยอดนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ (Enhance Innovation to business value)
บริษั้ทมุ่งพ้ฒนาและสรรห้าผู้ลิตภ้ณฑ์์ให้ม่ ๆ ที�ห้ลากห้ลาย เพ่�อตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมผูู้้บริโภค์ และค์วามต้องการ 
ที�ห้ลากห้ลาย รวมถง่เพิ�มมูลค่์า ส่งเสริมการเติบโตขีองธิรุกจิ ในปี 2564 มีต้วอย่างผู้ลิตภ้ณฑ์์นว้ตกรรมที�โดำดำเด่ำน ด้ำงนี� 

นวัตกรรมหน้ากากผ้า เส้นใยนวัตกรรม โดย เพอร์มา (Perma)
บริษั้ทสน้บสนุนสินค์้านว้ตกรรมจาก บริษั้ท เพอร์มา ค์อร์ปอเรชื่้�น จำาก้ดำ เป็นนว้ตกรรมเพิ�ม
ประสิทธิิภาพเส้นใยส้งเค์ราะห์้ที�มีนาโนซิึ่งค์์ออกไซึ่ด์ำเป็นส่วนผู้สมในเค์ร่�องนุ่งห่้มและสิ�งทอ
ทางการแพทย์ เช่ื่น กากห้น้าผู้้า ปลอกห้มอน ผู้้าปูเตียงผูู้้ป่วย ชืุ่ดำช้ื่�นใน ชืุ่ดำแพทย์ และ 
ชืุ่ดำผูู้้ป่วย ซึ่่�งมีค์ุณสมบ้ติชื่่วยย้บย้�งการเจริญเติบโตขีองแบค์ทีเรียซึ่่�งเป็นสาเห้ตุขีองกลิ�นที� 
ไมพ่่งประสงค์ ์โรค์ภูมแิพ้ และโรค์ที�เกี�ยวกบ้ทางเดำนิห้ายใจ การตดิำเช่ื่�อที�บาดำแผู้ล และบริเวณ
ผู้ิวห้น้ง พร้อมท้�งมีค์วามค์งทน สามารถซึ่้กทำาค์วามสะอาดำไดำ้มากกว่า 150 ค์ร้�ง ปัจจุบ้น 
มีห้น้ากากผู้้าจำาห้น่ายในร้าน 7-Eleven และแพลตฟอร์มออนไลน์ 24 shopping 

นวัตกรรมสินค้าแซนด์วิชโบราณ (New Vintage Sandwich)  
โดย บริษัท ซีพี แรม จำากัด (ลาดกระบัง)
บริษั้ทพ้ฒนาสินค์้าแซึ่นด์ำวิชื่โบราณที�จำาห้น่ายในร้าน 7-Eleven ให้้มีค์วามอร่อย (แป้งนุ่ม) 
ค์ุ้มค์่า (ไส้เยอะ ในราค์าที�ลูกค้์าสามารถจ้บต้องได้ำ) โดำยพ้ฒนาสูตรไส้ให้้มีค์วามขี้นห้น่ดำ  
ชืุ่่มฉำ�า ม้นวาว และพ้ฒนาบรรจุภ้ณฑ์์ที�ป้องก้นการเสียรูปทรง สะดำวกในการร้บประทาน เพิ�ม
มูลค์่าให้้สินค์้าน่าร้บประทานมากข่ี�น พร้อมปร้บปรุงกระบวนการให้้มีประสิทธิิภาพการผู้ลิต
มากข่ี�น นอกจากนี� บริษัท้มีแผู้นขียายผู้ลเพิ�มค์วามห้ลากห้ลายขีองไส้ไปย้งกลุ่มสนิค์า้แซึ่นดำวิ์ชื่
ไส้ห้วานอีกดำ้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

สำร้างยอด้ข้ายกว่่า 

540 ล้านบาที่ต่ิอ่ปี
(อัต่ราเติ่บโต่ ร้อยละ 168)

สำร้างยอด้ข้ายกว่่า 

13 ช้่นต่ิอ่ร้านต่ิอ่วัน
(อัต่ราเติ่บโต่ ร้อยละ 60)

ค์ว่ามพึีงพีอใจข้องผู้้้บริโภิค์ 

ให้คะแนนเต็ิม 10
สำนับสำนุนผู้ลผู้ลิต่เกษต่รกรผู้้้เล้่ยงไก่ไข่้ 

73 ตัินต่ิอ่ปี
สำนับสำนุนผู้ลผู้ลิต่เกษต่รกรผู้้้เล้่ยงหม้ ไก่ 

73 ตัินต่ิอ่ปี
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นวัตกรรมสินค้าขนมปังแช่เย็น (Fresh Cream Bun)
บริษั้ทพ้ฒนาสินค์้าขีนมปังแชื่่เย็นที�จำาห้น่ายในร้าน 7-Eleven โดำยค์ิดำค์้นสูตรเฉพาะขีองแป้ง
ทำาขีนมให้้มีค์วามนุ่มและรสชื่าติดำี รวมถ่งนำาเทค์โนโลยีการอบและการใส่ไส้ขีนมมาประยุกต์
ใช้ื่ เพ่�อพ้ฒนาผู้ลิตภ้ณฑ์์ที�มีคุ์ณภาพและมีค์วามน่าร้บประทานมากยิ�งข่ี�น โดำยในปี 2564 บริษัท้
ต่อยอดำพ้ฒนาสินค์้าในกลุ่มขีนมปังแชื่่เย็น 3 รายการ ไดำ้แก่ ขีนมปังไส้ค์รีมสดำ ขีนมปังห้น้า
เนยไส้ค์รีมนมสดำ และขีนมปังไส้ส้งขียาใบเตย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ยอด้ข้าย 

23.9 ล้านช้่นต่ิอ่ปี
รายได้้ 

8.4 ล้านบาที่ต่ิอ่ปี
ล้กค้์าเบเกอรี�ม่ตั่ว่เลือกในสิำนค้์า 
กลุ่มข้นมปั็งแช่่เย็นในร้าน 7-Eleven 
มากข้ึ้น 

ต่่อยอด้พัีฒนาสิำนค้์ารายการ 
ในกลุ่มข้นมปั็งแช่่เย็นได้้แล้ว่ 3 ช้ิ่น ได้้แก่ 
ข้นมปั็งไส้ำค์รีมสำด้ ข้นมปั็งหน้าเนย 
ไส้ำค์รีมนมสำด้ ข้นมปั็งไส้ำสัำงข้ยาใบเต่ย

ค์ว่ามพึีงพีอใจจากผู้้้บริโภิค์ 

ร้อ่ยละ	85

นวตักรรมนำ้นมถึัว่เหลือง โดย โทฟซุงั (Tofusan)
บริษั้ทสน้บสนุนผู้ลิตภ้ณฑ์์นว้ตกรรมนำ�านมถ้�ว เห้ล่อง จากบริษั้ท โทฟุซึ่้ง จำาก้ดำ  
โดำยนำาฟองเต้าหู้้ผู้สมก้บถ้�วเห้ล่อง ผู้่านเทค์โนโลยีพิเศูษัที�ทำาให้้สินค์้ามีอายุยาวนานขี่�น แต่ย้ง
ค์งรสชื่าตดิำเีห้ม่อนนำ�าเต้าหู้้สดำด้ำ�งเดิำม อกีท้�งย้งไม่ใส่ว้ตถกุน้เสยี พร้อมร้บประทาน ปัจจบุน้นำ�านม
ถ้�วเห้ล่อง โทฟซุึ่ง้ มจีด้ำจำาห้น่ายในร้าน 7-Eleven และแพลตฟอร์มออนไลน์ All Online

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ม้ลค่์านวั่ต่กรรมกว่่า 

235 ล้านบาที่
รสำช่าติ่ด่้ และป็ลอด้ภัิยต่่อผู้้้บริโภิค์
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   สร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture)
บริษ้ัทตระห้น้กถ่งค์วามสำาค์้ญขีองการข้ีบเค์ล่�อนองค์์กรด้ำวยการสร้างว้ฒนธิรรมแห่้งนว้ตกรรม โดำยการอบรมให้้ค์วามรู้ สร้างค์วามเข้ีาใจ  
รวมถ่งสร้างบรรยากาศูให้้พน้กงานไดำ้เกิดำแนวค์ิดำสร้างสรรค์์สิ�งให้ม่ ๆ ส่งเสริมให้้เกิดำนว้ตกร ผู้่านเวทีการประกวดำโค์รงการนว้ตกรรมภายใน
ขีองกลุ่มธิรุกิจ ซึ่พี ีออลล ์เพ่�อเชื่ดิำชูื่เกยีรติให้้กบ้โค์รงการที�เกดิำผู้ลล้พธ์ิในด้ำานเศูรษัฐกิจ ส้งค์ม และสิ�งแวดำล้อม รวมถง่มีการส่งเสริมการจด้ำการ
ค์วามรู้ภายในกลุ่มโดำยนำาวิธิีการให้ม่ไปขียายผู้ลและแลกเปลี�ยนแนวปฏิิบ้ติที�เป็นเลิศูแก่ก้น รวมถ่งส่งเสริมให้้เกิดำการปร้บปรุง เปลี�ยนแปลง
กระบวนการทำางาน ลดำภาระงานที�ไม่จำาเป็นเพ่�อให้้องค์ก์รเกดิำค์วามค์ลอ่งต้ว ทำาให้้พน้กงานสามารถสรา้งสรรค์ง์านที�มคี์ณุค์า่และสรา้งนว้ตกรรม
ให้้แก่บริษั้ท ท้นต่อการเปลี�ยนแปลงขีองสภาพการแข่ีงข้ีนท้�งในปัจจุบ้นและในอนาค์ต เกิดำว้ฒนธิรรมนว้ตกรรมที�ผูู้้บริห้ารและพน้กงานมี 
ส่วนร่วมในการส่งมอบค์ุณค์่าแก่ประเทศูชื่าติ ประชื่าชื่น และองค์์กร

Site Visit 
ประเมินมูลคา 
โครงการ และ 

Coaching

ม.ค. - ก.พ. - มี.ค. เม.ย. - พ.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ส.ค. - ก.ย. ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค.

สงเสริมใหพนักงานคนหา 
ผลงานเพื่อเขาประกวด

สนับสนุนการทําโครงการ 
และคัดเลือกโครงการที่มี 

ความโดดเดน เพื่อเขาประกวด

ใหคําแนะนําการปรับปรุงโครงการ 
ประเมินมูลคาโครงการและกลั่นกรอง

สงเสริมการจัดการนวัตกรรมภายในกลุมธุรกิจ ผานการใหคําแนะนําการปรับกระบวนการทํางาน
การ Coaching และการเปนกรรมการ เพื่อตัดสินโครงการนวัตกรรมภายในของแตละหนวยงาน

สรุปองคความรู วิธีการใหม ๆ 
ที่ไดจากการประมวล 

นําไปขยายผล และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ
ที่เปนเลิศแกกัน

พิจารณาผลงาน 
และใหคําแนะนํา 
การทําโครงการ

สรุปองคความรู วิธีการใหม ๆ 
ที่ไดจากการประมวลนำไปขยายผล 

และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศแกกัน
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ขยายผล และแลกเปลี่ยน 
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศแกกัน

สงเสริมใหพนักงานคนหา 
ผลงานเพื่อเขาประกวด

Site Visit 
ประเมินมูลคา 
โครงการ และ 

Coaching

สรุปผลความรู 
และวิธีการที่ได 

จากการประกวด

ตัดสิน 
ผลงาน

ปร
ะก

าศ
ผล
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   นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
บริษั้ท ซึ่ีพี ออลล์ จำาก้ดำ (มห้าชื่น) สร้างค์วามร่วมม่อดำ้านนว้ตกรรมก้บองค์์กรภายนอก ท้�งภาค์ร้ฐและภาค์เอกชื่น 11 องค์์กรระดำ้บประเทศู 
ภายใต้ “โค์รงการค์วามร่วมม่อข้ีบเค์ล่�อนนว้ตกรรมสำาห้ร้บประเทศู Thailand Synergy เพ่�อ SMEs ไทย” โดำยสน้นสนุนผู้ลงานวิจ้ย 
และสิ�งประดิำษัฐ์ขีองแต่ละองค์์กร รวมถ่งผูู้้ประกอบการรายย่อย (SMEs) เพ่�อมอบโอกาสเพิ�มชื่่องทางการตลาดำ แลกเปลี�ยนองค์์ค์วามรู้  
และแนวปฏิิบ้ติมาประยุกต์ใช้ื่ในการดำำาเนินธิุรกิจ พร้อมท้�งต่อยอดำงานนว้ตกรรมรูปแบบให้ม่ที�สร้างคุ์ณค์่าแก่องค์์กร และส้งค์มต่อไป  
ในปี 2564 มีต้วอย่างโค์รงการที�โดำดำเดำ่น ดำ้งนี�

AliFarm  : Food Navigator platform  
โดย บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำากัด 
สร้างแพลตฟอร์มที�เช่ื่�อมโยงค์วามต้องการขีองตลาดำสินค์้าดำ้าน
การเกษัตร ที�รวบรวมผูู้้ซึ่่�อ ผูู้้ผู้ลิต และผูู้้ให้้บริการปัจจ้ยการผู้ลิต
เขี้ามาอยู่ในระบบเดำียวก้น 

โดำยระบบจะชื่ว่ยจบ้ค์ูก่ารตลาดำให้้เกษัตรกรสามารถวางแผู้นการ
ปลูกพ่ชื่ล่วงห้น้าที�ตรงตามค์วามต้องการ ผูู้้ซึ่่�อสามารถเขี้าถ่ง
แห้ล่งสินค์้าได้ำโดำยตรง มีการบ้นท่กข้ีอมูลและค์วบคุ์มค์ุณภาพ 
พร้อมก้บสร้างค์วามเช่ื่�อม้�นให้้ก้บต้วสินค์้าที�สามารถตรวจสอบ
ย้อนกล้บได้ำในทุกข้ี�นตอนการผู้ลิต เกิดำการวางแผู้นปลูกพ่ชื่ 
ล่วงห้น้า สร้างรายไดำ้ให้้แก่เกษัตรกรกว่า 1,200 ค์ร้วเร่อน  
เป็นมูลค์่ากว่า 45 ล้านบาท

นวัตกรรม Memberry นมเบอร์ร่ีเสริมความจำา 
บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ จำากัด
ผู้ลิตภ้ณฑ์์นมยูเอชื่ทีผู้สมสารสก้ดำจาก ม้ลเบอร์รี� บลูเบอร์รี� และ
สตอเบอร์รี� ที�มีค์ุณสมบ้ติชื่่วยเพิ�มประสิทธิิภาพค์วามจำา ค์ิดำค์้น
และพ้ฒนาจากสถาบ้นวิจ้ย ค์ณะแพทยศูาสตร์ มห้าวิทยาล้ย
ขีอนแก่น มีผู้ลร้บรองงานวิจ้ยจากสถาบ้นวิจ้ยในสห้ร้ฐอเมริกา  
พบว่าสารสก้ดำสำาค์้ญที�อยู่ในเบอร์รี� มีส่วนช่ื่วยเพิ�มค์วามจำา 
อย่างมี น้ยสำาค์้ญ ใชื่้ ว้ตถุดำิบธิรรมชื่าติจากโค์รงการใน 
พระราชื่ดำำาริ ซึ่่�งมีส่วนชื่่วยส่งเสริมและสน้บสนุนผู้ลผู้ลิต 
ขีองเกษัตรกรไทยไปพร้อม ๆ ก้บการสร้างผู้ลิตภ้ณฑ์์ที�มี
ประโยชื่น์ มคี์ณุค่์ากบ้ผูู้้บรโิภค์ สามารถสร้างยอดำขีายได้ำมากกว่า 
30 ล้านต่อเดำ่อน

	 อ่่านรายละเอ่ียดเพิ่่�มเติ่มได้ที่ี�	http://www.7innovationawards.com/award
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มากกว่่าค์ำาว่่าผู้้กพีนักันมานาน ซ่ีพีี ออลล์ ยนืหยดั้เค์ย่งข้้างร่ว่มพีฒันา
ผู้้้ม่ส่ำว่นได้้เส่ำยต่ลอด้ห่ว่งโซ่ีอุป็ที่านให้เต่ิบโต่อย่างแข้็งแกร่งและยั�งยืน 
ไป็ด้้ว่ยกัน ด้่ข้ึ้นในทุี่ก ๆ ว่ัน บนเส้ำนที่างแห่งค์ุณภิาพีและมาต่รฐาน 
ท่ี่�เป็็นสำากล พีร้อมส่ำงต่่อคุ์ณค่์าและค์ว่ามรับผิู้ด้ช่อบผู่้านสิำนค้์าและบริการ
 เพืี�อค์ว่ามพึีงพีอใจส้ำงสำดุ้ข้องผู้้้บริโภิค์

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างรับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG4	 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม	และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.4 เพิี�มจำานว่นเยาว่ช่นและผู้้้ใหญ่ท่ี่�ม่ทัี่กษะท่ี่�จำาเป็็นรว่มถึงทัี่กษะที่างเที่ค์นิค์และอาช่่พีสำำาหรับการจ้างงาน  
การม่งานท่ี่�ด่้และการเป็็นผู้้้ป็ระกอบการ

SDG8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน	การจ้างงานท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกคน

8.3 ส่ำงเสำริมนโยบายท่ี่�มุ่งการพัีฒนาท่ี่�สำนับสำนุนกิจกรรมท่ี่�ม่ผู้ลิต่ภิาพี การสำร้างงานท่ี่�สำมค์ว่ร ค์ว่ามเป็็น 
ผู้้้ป็ระกอบการ ค์ว่ามสำร้างสำรรค์์และนวั่ต่กรรม และส่ำงเสำริมการเกิด้และการเติ่บโต่ข้องวิ่สำาหกิจ 
รายย่อยข้นาด้เล็กและข้นาด้กลาง ซึี�งรว่มถึงผู่้านที่างการเข้้าถึงบริการที่างการเงิน

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน

12.7 ส่ำงเสำริมแนว่ป็ฏิิบัติ่ด้้านการจัด้ซ้ืีอจัด้จ้างภิาค์สำาธารณะท่ี่�ยั�งยืน ต่ามนโยบายและการให้ลำาดั้บค์ว่ามสำำาคั์ญ
ข้องป็ระเที่ศ



การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
จัด้อบรม ให้ค์ว่ามร้้ค่้์ค้์า SMEs กลุ่มผู้้้รับเหมา และส่ำงเสำริมให้เข้้าร่ว่ม

ป็ระกาศเจต่นารมณ์แนว่ร่ว่มป็ฏิิบัติ่ข้องภิาค์เอกช่นไที่ยในการต่่อต้่าน

การทุี่จริต่ CAC

พัีฒนาเค์รื�องมือการป็ระเมินค์ว่ามเส่ำ�ยงค่้์ค้์าด้้านค์ว่ามยั�งยืนท่ี่�สำอด้ค์ล้อง

กับข้นาด้ธุรกิจ 

พัีฒนาร้ป็แบบการต่รว่จป็ระเมินค่้์ค้์าด้้านค์ว่ามยั�งยืนแบบเชิ่งรุก 

ให้สำอด้ค์ล้องกับระดั้บค์ว่ามเส่ำ�ยงท่ี่�เกิด้ข้ึ้นกับค่้์ค้์า

การพัีฒนาศักยภิาพี (Capacity Building) ด้้านการพัีฒนาค์ว่ามยั�งยืน

ข้องค่้์ค้์ากลุ่มผู้้้รับเหมา

คู่ค้าลำาดับท่ี1 (Tier 1 Suppliers) ท่ีมีความเส่ียงสูง (High Risk 
Suppliers) ด้านความย่ังยืนจะต้องถูกตรวจประเมินแบบเชิงรุก  
(Comprehensive Assessment) และเกิดการพัฒนาปรับปรุง 

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่ว่ย  : ร้อยละ)

ผู้ลด้ำาเนินงาน

2562 81.54

2563 88.65

2564 94.69

100

100

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
ร้อยละ 96.51 ค่้์ค้์าท่ี่�สำำาคั์ญลำาดั้บท่ี่� 1 และค่้์ค้์าลำาดั้บถัด้ไป็ท่ี่�ม่ 
ค์ว่ามสำำาคั์ญ ผู่้านการต่รว่จป็ระเมินแบบเชิ่งรุก (Comprehensive 
Assessment)

ร้อยละ 94.69 ค่้์ค้์าลำาดั้บท่ี่� 1 ท่ี่�ถ้กระบุว่่าม่ค์ว่ามเส่ำ�ยงส้ำง ผู่้านการ 
ต่รว่จป็ระเมินแบบเชิ่งรุก

ร้อยละ 100 ค่้์ค้์าลำาดั้บท่ี่� 1 ท่ี่�ม่ค์ว่ามเส่ำ�ยงส้ำง ม่แผู้นการจัด้การ 
ค์ว่ามเส่ำ�ยง 

เป้าหมายปี 2564

เป้าหมายปี 2573

ห้มายเห้ตุ : ขี้อมูลที�รายงานค์รอบค์ลุมกลุ่ม ซึ่ีพี ออลล์

ร้อยละ 
100
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ความเสี่ยงและโอกาส
การบริห้ารจ้ดำการห่้วงโซึ่่อุปทานอย่างมีค์วามร้บผู้ิดำชื่อบเป็นปัจจ้ย
สำาค์้ญที�ส่งผู้ลให้้เกิดำการส่งมอบสินค์้าจากกระบวนการผู้ลิตไปสู่ 
ผูู้บ้รโิภค์อย่างมีประสิทธิภิาพ และสามารถลดำค์วามเสี�ยงได้ำ อาท ิค์วาม
เสี�ยงด้ำานต้นทุน ค์วามเสี�ยงด้ำานการขีาดำแค์ลนว้ตถุดิำบและสินค์้า
ค์งค์ล้ง ค์วามเสี�ยงในการห้ยุดำชื่ะงก้ขีองธิรุกจิ ซึ่่�งสง่ผู้ลกระทบโดำยตรง
ต่อการดำำาเนินธิรุกิจ และภาพล้กษัณ์ขีองบรษิัท้ รวมถง่ลดำผู้ลกระทบตอ่
ผูู้ม้สีว่นได้ำเสียตลอดำห่้วงโซึ่อ่ปุทาน ปัจจบุน้องค์ก์รตา่ง ๆ  จง่มุ่งบรหิ้าร
ห้่วงโซึ่่อุปทานให้้เกิดำประสิทธิิภาพ พร้อมท้�งบูรณาการแนวทางการ

แนวทางการดำาเนินงาน
บรษิัท้ ซึ่พี ีออลล์ จำากด้ำ (มห้าชื่น) และบริษัท้ย่อย (“บรษิัท้”) ดำำาเนนิงาน 
บริห้ารห้่วงโซึ่่อุปทานให้้เกิดำประสิทธิิภาพอย่างต่อเน่�อง ดำ้วยค์วาม 
โปร่งใส เป็นธิรรม และมีค์วามร้บผิู้ดำชื่อบต่อผูู้้มีส่วนได้ำเสียทุกกลุ่ม  
ภายใต้นโยบายดำ้านการจ้ดำห้าอย่างย้�งย่น รวมถ่งค์ู่ม่อจริยธิรรมและ
แนวทางปฏิิบติ้สำาห้ร้บค์ูค่์า้ที�ค์ำาน่งถง่ส้งค์ม สิ�งแวดำล้อม และการดำำาเนนิ
ธิรุกิจอยา่งมีบรรษัท้ภิบาล ที�สง่เสรมิการมส่ีวนร่วมและการดำำาเนนิงาน
ร่วมก้บค์ู่ค้์าลำาด้ำบที� 1 รวมไปถ่งค์ู่ค์้าลำาด้ำบอ่�นในห้่วงโซึ่่อุปทาน 
ค์รอบค์ลุมประเดำ็นสำาค์้ญ อาทิ มาตรฐานด้ำานสิ�งแวดำล้อมใน
กระบวนการผู้ลิต ผู้ลิตภ้ณฑ์์และบริการขีองค์ู่ค้์า แรงงานเดำ็ก  
สิทธิิมนุษัยชื่นขี้�นพ่�นฐาน สภาพการทำางาน การจ่ายค์่าตอบแทน  
อาชื่ีวอนาม้ยและค์วามปลอดำภ้ย จริยธิรรมธิุรกิจ รวมถ่งการส่งเสริม
ให้้ค์ู่ค์้ามีนโยบายการจ้ดำห้าอย่างย้�งย่น พร้อมก้นนี� บริษั้ทดำำาเนินการ
ประเมินค์วามเสี�ยงค์ู่ค์้าที�สำาค์้ญลำาด้ำบที�  1 มาอย่างต่อเน่�อง  
ค์รอบค์ลุมกลุ่มค์ู่ ค้์าที� มี มูลค์่ายอดำซึ่่�อสูง ค์ู่ ค้์าที� มีค์วามสำาค์้ญ 
เชื่ิงกลยุทธิ์ และค์ู่ค้์าที�มีน้อยราย ห้ร่อไม่สามารถทดำแทนได้ำ ท้�งนี�  
ในปี 2564 บริษั้ทพ้ฒนาเค์ร่�องม่อการประเมินค์วามเสี�ยงค์ู่ค์้า 

พ้ฒนาอย่างย้�งย่นเขีา้มาเป็นสว่นห้น่�งในการดำำาเนนิธิรุกจิตลอดำห่้วงโซึ่่
อุปทาน บริษ้ัทจ่งสน้บสนุนการดำำาเนินงานและส่งเสริมศู้กยภาพค์ู่ค้์า
ทุกกลุ่มให้้เติบโตไปพร้อมก้น โดำยค์ำาน่งถ่งประเดำ็นดำ้านส้งค์ม  
สิ�งแวดำล้อม และบรรษั้ทภิบาลตลอดำห่้วงโซึ่่อุปทาน เพ่�อเพิ�มโอกาส 
ลดำค์วามเสี�ยง และยกระด้ำบขีีดำค์วามสามารถในการแข่ีงข้ีนขีองธุิรกจิ 
ตลอดำจนสร้างการเปลี�ยนแปลง เสริมสร้างค์วามแขี็งแกร่งขีองค์ู่ค์้า 
และพ้นธิมิตรทางธิุรกิจอย่างย้�งย่น 

ดำ้านค์วามย้�งย่นให้้เห้มาะสมก้บประเภทและขีนาดำขีองธุิรกิจ เพ่�อลดำ
ค์วามเสี�ยงที�ก่อให้้เกิดำการห้ยุดำชื่ะง้กขีองการดำำาเนินธิุรกิจ ตลอดำจน
นำาไปสู่การจด้ำห้าอย่างย้�งย่นตลอดำห่้วงโซ่ึ่อปุทาน รวมท้�งการเสรมิสร้าง
ค์ณุภาพชีื่วิต การสร้างค์วามส้มพ้นธ์ิที�ดำต่ีอชื่มุชื่นและส้งค์ม และตลอดำจน
การมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ�งแวดำล้อมและระบบนิเวศู

นอกจากนี� ผู้ลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำเชื่่�อ
ไวร้สโค์วิดำ 19 ส่งผู้ลให้้บริษั้ทไดำ้ปร้บเปลี�ยนการดำำาเนินงานตลอดำ 
ห่้วงโซ่ึ่อปุทานให้้มีค์วามย่ดำห้ยุ่นและค์ล่องต้วมากข่ี�น อาท ิร่วมกบ้ค์ูค้่์า
ปร้บแผู้นการบริห้ารห่้วงโซึ่่อุปทานอย่างค์รอบค์ลุม ต้�งแต่การจ้ดำห้า
ว้ตถุดำิบ จนถ่งการส่งมอบสินค์้าถ่งผูู้้บริโภค์ จ้ดำต้�งโค์รงการพ้ฒนา
ค์วามย้�งย่นสำาห้ร้บค์ู่ค์้าเพ่�อให้้ค์วามรู้และค์ำาแนะนำาการบริห้าร 
ค์วามเสี�ยงในชื่่วงวิกฤต ประสานอำานวยค์วามสะดำวกให้้ค์ู่ค้์าในการ 
ส่งมอบสินค์้าที�ร้าน 7-Eleven และศููนย์กระจายสินค์้า ตลอดำจน 
บรูณาการประเด็ำนค์วามย้�งย่นเขีา้กบ้กลยุทธิ ์และกระบวนการจด้ำการ
ห้่วงโซึ่่อุปทานขีองบริษั้ท ดำ้งนี�

	 อ่่านรายละเอ่ียดเพิ่่�มเติ่มได้ที่ี�	
	 นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวทางปฏิิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ	
 https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Sourcing-Policy-30-6-63.pdf 
	 คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิิบัติสำหรับคู่ค้า
 https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Supplier-Code-of-Conduct-th.pdf 

กระบวนการจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

บูรณาการแนวคิดดานความยั่งยืน ลดความเสี่ยง ตลอดหวงโซอุปทาน สรางคุณคารวมพัฒนา สงเสริม SMEs

01 
สื่อสารความคาดหวัง สรรหา
และคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพ
โดยผนวกหลักเกณฑ�ด�านความยั่งยืน

02 
ให�ความรู�และบร�หารความเสี่ยง
คู�ค�าด�านความยั่งยืน

03 
ส�งเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ

04 
สร�างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ�ระยะยาว
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สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

การระบุประเภทของคูคา

มูลคาการซื้อ

การบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)   

การมีสวนรวมของคูคาลำดับที่ 1

มูลค�าการซื้อจาก SMEs*

22,289 ล�านบาท

รวมทั้งหมด ร�อยละ 96.51 รวมทั้งหมด ร�อยละ 94.69 

สัดส�วนมูลค�าการซื้อ
ภายในประเทศ 

ได�รับการสื่อสาร
จร�ยธรรมและแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับคู�ค�า 

ลงนามรับทราบ
จร�ยธรรมและแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับคู�ค�า 

ได�รับการอบรม
ให�ความรู�ด�านการจัดการ

ห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ 

สัดส�วนมูลค�าการซื้อ
จากคู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1

หมายเหตุ *  หลักเกณฑ�พ�จารณาคู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 1. คู�ค�าที่มีมูลค�ายอดซื้อสูง (High-Volume Suppliers) 2. คู�ค�าที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ� (Critical Component Suppliers) 
ซึ่งมีผลกระทบอย�างมากต�อความได�เปร�ยบในการแข�งขัน ความสําเร็จของตลาด 3. คู�ค�าที่มีน�อยราย หร�อ ไม�สามารถทดแทนได� (Non-substitutable Suppliers)

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

คู�ค�า
ลําดับที่ 1 4,710 ราย

คู�ค�าลําดับถัดไป
ที่สําคัญ 24 ราย

คู�ค�าที่สําคัญ 
ลําดับที่ 1* 227 ราย

ร�อยละ
92.77

ร�อยละ
100

ร�อยละ
100

ร�อยละ
61.29

ร�อยละ
100

ร�อยละ
100

ร�อยละ
83.72

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การระบุคู�ค�าที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk Suppliers)

คู�ค�าลําดับถัดไปที่สําคัญ 
(Critical Non-Tier 1 Suppliers)

คู�ค�าที่มีความเสี่ยงสูง 
รวมทั้งหมด 

(Total high-risk 
Suppliers)

คู�ค�าลําดับที่ 1 
(Tier 1 Suppliers)

คู�ค�าลําดับที่ 1 
(Tier 1 Suppliers) 

ได�รับการประเมินความเสี่ยง
ในรอบ 3 ป� 

คู�ค�าลําดับถัดไปที่สําคัญ 
(Critical Non-Tier 1 Suppliers)

ได�รับการประเมินความเสี่ยง
ในรอบ 3 ป�

4,710 ราย 24 ราย

ร�อยละ
2.40

113 ราย

ร�อยละ
0

0 ราย

ร�อยละ
2.40

113 ราย

การประเมินความเสี่ยงแบบเชิงรุก (Comprehensive Assessment) การจัดการความเสี่ยงเพ�่อลดผลกระทบ

คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 
และคู�ค�าลําดับถัดไปที่สําคัญ 

ได�รับการประเมินเชิงรุก
ทุกป�

คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 
และคู�ค�าลําดับถัดไปที่สําคัญ 

ได�รับการประเมินเชิงรุก 
อย�างน�อยทุก ๆ 3 ป�

ร�อยละ
62.88

ร�อยละ
33.62

คู�ค�าที่มีความเสี่ยงสูง
ได�รับการประเมินเชิงรุก

ทุกป�

คู�ค�าที่มีความเสี่ยงสูง
ได�รับการประเมินเชิงรุก 

อย�างน�อยทุก ๆ 3 ป�

ร�อยละ
77.88

ร�อยละ
16.81 

คู�ค�าที่มีความเสี่ยงสูง
มีการจัดทําแผน
ปฏิบัติการแก� ไข 

Corrective 
Action Plans)

คู�ค�าที่มีความเสี่ยงสูง
สามารถแก� ไขตามแผน

ปฏิบัติการแก� ไข 
(Corrective Action Plans) 

แล�วเสร็จภายใน 1 ป�

ร�อยละ
100

ร�อยละ
100
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สรา้งการเปลีย่นแปลง เสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัคู่ค้า
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
บรษิัท้สง่เสรมิการปฏิิบติ้ตามค์ูม่่อจริยธิรรมและแนวทางปฏิิบติ้สำาห้ร้บ
ค์ู่ค์้า ค์รอบค์ลุมค์ู่ค์้าลำาดำ้บที� 1 และลำาดำ้บถ้ดำไปที�สำาค์้ญตลอดำห้่วงโซึ่่
อปุทานในทกุอตุสาห้กรรม ผู้า่นแนวปฏิิบติ้ 16 แนวทาง สามารถศูก่ษัา
รายละเอยีดำเพิ�มเตมิได้ำที�ค์ูม่่อจรยิธิรรมและแนวทางปฏิิบติ้สำาห้ร้บค์ูค้่์า 
(Suppliers’ Code of Conduct and Guideline) โดำยในรอบ 3 ปี  
บริษั้ทไดำ้ดำำาเนินการส่�อสารค์ู่ม่อจริยธิรรมและแนวทางปฏิิบ้ติสำาห้ร้บ
ค์ู่ค์้าไปย้งค์ู่ค์้าลำาดำ้บที� 1 ค์รบทุกราย และในปี 2564 บริษั้ทส่�อสาร
ค์ู่ม่อจริยธิรรมและแนวทางปฏิิบ้ติสำาห้ร้บค์ู่ค์้าไปย้งค์ู่ค์้าลำาด้ำบที� 1  
รายให้ม่ ค์รบร้อยละ 100

บริษั้ทมุ่งบริห้ารจ้ดำการห้่วงโซึ่่อุปทานอย่างมีค์วามร้บผู้ิดำชื่อบและมีประสิทธิิภาพอย่างต่อเน่�อง พร้อมท้�งบูรณาการประเดำ็นด้ำาน 
ค์วามย้�งย่นเขี้าก้บการสรรห้าและค์้ดำเล่อกค์ู่ค้์ารายให้ม่ในทุกข้ี�นตอน โดำยส่�อสารให้้ค์ู่ค้์าร้บทราบนโยบายและค์วามค์าดำห้ว้งขีองบริษั้ท  
พร้อมท้�งกำาห้นดำห้ล้กเกณฑ์์การประเมินศู้กยภาพและคุ์ณสมบ้ติในการค์้ดำเล่อกค์ู่ค้์ารายให้ม่ ค์รอบค์ลุมประเด็ำนสำาค์้ญ ด้ำงนี� ค์ุณสมบ้ติและ
ค์วามปลอดำภ้ยขีองผู้ลิตภ้ณฑ์์ ค์วามสามารถในการผู้ลิตและการบริห้ารต้นทุนที�เห้มาะสม ค์วามสามารถในการส่งมอบ และการดำำาเนินงานด้ำาน ESG

ในปี 2564 มีค์ู่ค้์ารายให้ม่ 327 ราย ค์ิดำเป็น ร้อยละ 100 ได้ำร้บการพิจารณาค์้ดำเล่อกโดำยใช้ื่ห้ล้กเกณฑ์์ที�ผู้นวกแนวทางด้ำานค์วามย้�งย่น  
ค์รอบค์ลุมมิติเศูรษัฐกิจ ส้งค์ม และสิ�งแวดำล้อม

บริษั้ทประเมินค์วามเสี�ยงค์ู่ค้์าค์รอบค์ลุมค์ู่ค้์าลำาด้ำบที� 1 ท้�งห้มดำ ท้�งค์ู่ค้์ารายเดำิม (Existing Supplier) และค์ู่ค้์ารายให้ม่ (New  
Supplier) โดำยห้น่วยงานจ้ดำซึ่่�อร่วมก้บห้น่วยงานประเมินค์วามเสี�ยงในห่้วงโซึ่่อุปทาน เป็นผูู้้ร้บผู้ิดำชื่อบในการประเมินค์วามเสี�ยง  
(Risk Assessment) เพ่�อค์้นห้าค์วามเสี�ยงเบ่�องต้นขีองค์ู่ค์้าดำ้วยเค์ร่�องม่อ Risk Base Due Diligence ในปี 2564 บริษั้ทพ้ฒนา 
เค์ร่�องม่อ Risk Base Due Diligence สำาห้ร้บใช้ื่ในการประเมินค์วามเสี�ยงเบ่�องต้นขีองค์ู่ค้์า ที�มีค์วามสอดำค์ล้องและเห้มาะสม 
ก้บประเภทและขีนาดำธิุรกิจขีองค์ู่ค์้า โดำยประเมินจากประเดำ็นค์วามเสี�ยงที�สำาค์้ญขีองแต่ละอุตสาห้กรรม ดำ้งนี�

การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการบรรจ�ภัณฑ�อย�างยั่งยืน

การจัดการขยะอย�างยั่งยืน

การจัดหาวัตถุดิบอย�างยั่งยืน

การปกป�องฟ��นฟ�ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การเสร�มสร�างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
(คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�) 

สิ่งแวดลอม 
(Environmental : E)

สิทธิมนุษยชนและการใช�แรงงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สังคม 
(Social : S)

การกำกับดูแลกิจการ 
(Governance : G)

1. สื่อสารความคาดหวัง สรรหา และคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ

2. บริหารความเสี่ยงคู่ค้าด้านความยั่งยืน 

คู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้า https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Supplier-Code-of-Conduct-th.pdf
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กรณพีบว่าค์ูค่์า้รายใดำมีค์วามเสี�ยง บริษัท้จะดำำาเนนิการสง่แบบประเมนิ
ตนเองสำาห้ร้บค์ู่ค์้า (Suppliers Self-assessment Questionnaires  : 
SAQ) ให้้ค์ู่ค์้าประเมินตนเองผู้่านระบบออนไลน์เพ่�อย่นย้นค์วามเสี�ยง 
โดำยการแสดำงห้ล้กฐานการดำำาเนินการด้ำานค์วามย้�งย่น ภายห้ล้งการ
ทำาแบบประเมินตนเองห้ากพบว่าค์ู่ค์้ารายใดำย้งค์งมีค์วามเสี�ยงสูง
บริษ้ัทจะดำำาเนินการเข้ีาตรวจประเมินค์ู่ค้์าแบบเชื่ิงรุกเพ่�อค์้นห้า 
ค์วามเสี�ยงที�แท้จริง พร้อมท้�งอบรม ให้้ค์วามรู้ รวมถ่งให้้ค์ำาแนะนำา 
เพ่�อให้้ค์ู่ค์้ามีค์วามเขี้าใจ และสามารถนำาไปปฏิิบ้ติเพ่�อลดำค์วามเสี�ยง
ในการดำำาเนนิธิรุกจิต่อไป สำาห้ร้บค์ูค้่์าที�สำาค์ญ้ลำาด้ำบที� 1 บริษ้ัทดำำาเนนิการ
ตรวจประเมินแบบเชื่ิงรุกทุกราย 

ในปี 2564 บริษัท้ดำำาเนินการประเมินค์วามเสี�ยง (Risk Assessment)  
ค์ูค้่์าลำาด้ำบที� 1 จำานวน 4,710 ราย ค์รบร้อยละ 100 รวมถง่ตรวจประเมนิ
แบบเชิื่งรุก (Comprehensive Assessment) สำาห้ร้บค์ู่ค้์าที�สำาค์้ญ 
ลำาด้ำบที� 1 (Critical Tier 1 Supplier) จำานวน 227 ราย ค์ิดำเป็นร้อยละ 
4.82 และค์ูค้่์าที�มคี์วามเสี�ยงสูง (High Risk Supplier) จำานวน 113 ราย  

ค์ิดำเป็นร้อยละ 2.40 โดำยประเดำ็นค์วามเสี�ยงด้ำานค์วามย้�งย่นที�มี 
ค์วามสำาค์ญ้ (Potential Finding) 5 ประเดำน็ ได้ำแก่ 1) ค์วามปลอดำภ้ย 
อาชื่วีอนาม้ย และสภาพแวดำล้อมในการทำางาน (Safety, Occupational 
Health , Environment in the Workplace) 2) การจ้ดำการแรงงาน 
และสิทธิิมนุษัยชื่น (Labor Management and Human Rights)  
3) การจด้ำการสิ�งแวดำล้อม (Environmental Management) 4) การปฏิิบติ้
ตามกฎห้มายและกฎระเบียบ (Compliance with Laws and  
Regulations) 5) การจด้ำห้าอย่างร้บผิู้ดำชื่อบ (Responsible Procurement)

นอกจากนี� บริษั้ทย้งส่งเสริมค์ู่ค์้าให้้มีการจ้ดำทำามาตรการจ้ดำการ 
ค์วามเสี�ยงดำ้านค์วามย้�งย่นขีองตนเอง ซึ่่�งร้อยละ 100 ขีองค์ู่ค์้าที�พบ
ประเดำ็นค์วามเสี�ยงที�มีค์วามสำาค์้ญ ห้ร่อที�เรียกว่า Potential Finding 
จากการตรวจประเมินแบบเชิื่งรุกมีมาตรการจ้ดำการค์วามเสี�ยง 
ที�สามารถแก้ไขีตามแผู้นปฏิิบติ้การแก้ไขี (Corrective Action Plans) 
แล้วเสร็จภายใน 1 ปีดำ้งนี�

ประเด็นท่ีพบจากการตรวจประเมินด้านความย่ังยืน (ESG)

ประเด็นความเส่ียง มาตรการจัดการความเส่ียง

มิติด้านส่ิงแวดล้อม	(Environmental		:	E)

การจัดการส่ิงแวดล้อม	 
(Environmental	Management)

• ดำาเนินการประเมินเพ่ือบ่งช้ีประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม

• จัดทำาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet  : SDS)

• จัดทำาแนวทางดำาเนินการจัดการขยะ เก่ียวกับการขออนุญาตนำาส่ิงปฏิกูล และเศษวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน กรณีการ
ขนย้ายวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน

มิติด้านสังคม	(Social		:	S)

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 
(Safety,	Hygiene	and	Environment	 
in	the	Workplace)

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเส่ียงตามท่ีกฎหมายกำาหนด  
รวมถึงจัดทำาสมุดสุขภาพพนักงาน

• จัดทำาคู่มือมาตรฐานการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียง

• ดำาเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำางานเก่ียวกับระดับแสงสว่างภายในสถานประกอบกิจการ

• ข้ึนทะเบียนและประกาศแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับต่าง ๆ รวมถึงจัดทำาคู่มือด้านความปลอดภัย และจัดอบรมด้าน
ความปลอดภัยให้กับพนักงาน

• จัดทำาแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน

การจัดการแรงงาน	และสิทธิมนุษยชน	 
(Labor	Management	 
and	Human	Rights)

• จัดทำาคู่มือแรงงานสำาหรับพนักงาน

มิติด้านการกำากับดูแลกิจการ	(Governance		:	G)

การปฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ	 
(Compliance	with	Laws	 
and	Regulations)

• จัดทำารายการกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท

• กำาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินความสอดคล้องตามรายการกฎหมายท่ีระบุไว้

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ	 
(Responsible	Procurement)

• จัดทำาคู่มือการควบคุมการทำางานของผู้รับเหมาท่ีผนวกประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
พร้อมท้ังส่ือสารให้คู่ค้ารับทราบ

พร้อมกน้นี� บรษิัท้ดำำาเนินการติดำตามผู้ลค์วามค์บ่ห้น้าในการปร้บปรงุแก้ไขีค์วามเสี�ยงขีองค์ูค้่์าอย่างต่อเน่�อง รวมท้�งสง่เสริมการพ้ฒนาขีีดำค์วาม
สามารถในการดำำาเนินธิุรกิจอย่างย้�งย่นให้้แก่ค์ู่ค์้าเพ่�อร่วมเติบโตไปพร้อมก้บบริษั้ทอย่างย้�งย่น
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บริษั้ทส่งเสริมการพ้ฒนาศู้กยภาพขีองค์ู่ค์้าอย่างต่อเน่�อง เพ่�อสร้างค์วามเขี้มแขี็ง และสามารถนำาองค์์ค์วามรู้และท้กษัะไปต่อยอดำสร้างอาชื่ีพ 
สร้างรายไดำ้อย่างย้�งย่น ผู้่าน 3 แนวทางการพ้ฒนาศู้กยภาพค์ู่ค์้า ดำ้งนี� 

• Joint Business Plan : จด้ำทำาแผู้นธิรุกจิร่วมกบ้ค์ูค้่์าเชิื่งกลยุทธ์ิ

• Project & Initiatives : การมอบองค์์ค์วามรู้ให้้แก่ค์ู่ค์้าผู้่านกิจกรรมต่าง ๆ 

• Implementation & Evaluation : จ้ดำฝึกอบรมห้ล้กสูตรดำ้านค์วามย้�งย่น
ในปี 2564 บริษั้ทดำำาเนินโค์รงการที�ห้ลากห้ลาย เพ่�อส่งมอบองค์์ค์วามรูแ้ละยกระดำบ้ค์ูค้่์าด้ำานค์วามย้�งยน่ โดำยมโีค์รงการที�โดำดำเด่ำน ดำ้งนี�

โครงการพัฒนาศักยภาพสำาหรับคู่ค้ากลุ่มผู้รับเหมา
บริษั้ท ซึ่ีพี ออลล์ จำาก้ดำ (มห้าชื่น) ดำำาเนินโค์รงการพ้ฒนาศู้กยภาพ
สำาห้ร้บค์ู่ค์้ากลุ่มผูู้้ร้บเห้มา ต่อเน่�องเป็นปีที� 5 เพ่�อเตรียมค์วามพร้อม
ให้้ก้บค์ู่ค์้าก่อนเริ�มปฏิิบ้ติงาน รวมถ่งสร้างค์วามตระห้น้กเร่�องค์วาม
ปลอดำภ้ยในการทำางาน ผู้า่นการปฐมนิเทศูผูู้ร้้บเห้มารายให้ม่ในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถง่จด้ำอบรมห้ล้กสูตรค์วามปลอดำภ้ยในการ
ทำางานสำาห้ร้บผูู้้ร้บเห้มา กลุ่มผูู้้ร้บเห้มางานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานซ่ึ่อม 
งานเฉพาะทาง ในปี 2564 มีผูู้้ร้บเห้มาที�เขี้าร่วมการอบรม 9 ราย  
และสถิติการเกิดำอุบ้ติเห้ตุขีองผูู้้ร้บเห้มาเป็นศููนย์

นอกจากนี� บรษิัท้ไดำด้ำำาเนนิการให้้ค์วามรู้ สรา้งค์วามเขีา้ใจแก่ค์ูค่์า้กลุ่ม
ผูู้ร้้บเห้มาก่อสร้างเร่�องการดำำาเนนิงาน ด้ำวยห้ล้กธิรรมาภบิาล โปร่งใส 
และสุจรติ ภายใต้โค์รงการส่งเสรมิและสน้บสนนุค์ูค้่์ากลุ่ม SMEs ในการ
เขีา้รว่มประกาศูเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิิบติ้ขีองภาค์เอกชื่นไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติ (CAC) ในปี 2564 มผีูู้เ้ข้ีาร่วมอบรมท้�งห้มดำ 35 ราย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
บริษั้ทดำำาเนินโค์รงการ 7-11 เค์ียงข้ีางเกษัตรกรไทยต่อเน่�อง เพ่�อส่งเสริมค์ุณภาพชื่ีวิต 
ขีองเกษัตรกร อีกท้�งเพ่�อให้้ลูกค้์าเขี้าถ่งสินค์้าเกษัตรได้ำสะดำวกข่ี�น โดำยในปี 2564 บริษั้ท 
นำานว้ตกรรมดำ้านวิทยาการห้ล้งการเก็บเกี�ยวมาใชื่้ในกระบวนการผู้ลิต เพ่�อเพิ�มมูลค์่า 
ให้้สินค์้ากล้วยห้อมทอง และขียายผู้ลการดำำาเนินงานไปสู่กลุ่มสินค์้าผู้ลิตภ้ณฑ์์ผู้้กสดำ  
ผู้ลไม้สดำตามฤดำูกาล ผู้้กสล้ดำ ผู้ลไม้ต้ดำแต่ง และผู้้กพร้อมปรุง พร้อมท้�งส่งเสริมให้้โรงงาน
ผู้ลิตได้ำมาตรฐานการผู้ลิตที�ดำ ี(Good Manufacturing Practice  : GMP) ตลอดำจนร่วมพ้ฒนา
บรรจุภ้ณฑ์์เพ่�อเพิ�มมูลค์่าสินค์้าและตอบสนองต่อค์วามต้องการผูู้้บริโภค์ตามแนวชีื่วิต 
วิถีให้ม่ (New Normal)

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

เทคนิคการจัดการวัตถุดิบ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี

ตรวจสารพ�ษตกค�าง

เคร�่องล�างผักอัตโนมัติ

• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการระบบของโรงงาน
 อยางยั่งยืน ตามหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร
• ใหความรูในการตรวจว�เคราะหปร�มาณสารตกคาง
 ในวัตถุดิบ

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

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เกษต่รกรที่่�เข้้าร่ว่มโค์รงการ 

1,107 ราย
พีื้นที่่�เพีาะป็ล้ก   

50,583 ไร่
เพีิ�มค์ว่ามหลากหลายให้กับสำินค์้า 
ที่่�จำาหน่ายในร้าน 7-Eleven จำานว่น 

322 รายการ

100 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดำขีองโรค์ติดำเช่ื่�อไวร้สโค์วิดำ 19 ที�เกิดำข่ี�นเป็น
สถานการณ์ที�ไม่จบลงโดำยงา่ยและอาจย่ดำเย่�อ สร้างผู้ลกระทบให้้กบ้เกษัตรกรรายย่อย
เป็นจำานวนมาก เพ่�อช่ื่วยบรรเทาผู้ลกระทบ บริษัท้ สยามแม็ค์โค์ร จำากด้ำ (มห้าชื่น)  
จง่ได้ำดำำาเนนิการจด้ำต้�งทีมพี�เลี�ยงเกษัตรกรประจำาภูมภิาค์ต่าง ๆ  ทำาห้น้าที�ในการลงพ่�นที�
ห้าผู้ลผู้ลิตจากเกษัตรกรรายย่อยที�มีค์ุณภาพ และร่วมก้นพ้ฒนาเพ่�อให้้เกิดำการทำา
เกษัตรที�ย้�งย่นในระยะยาว พ้ฒนามาตรฐานการเพาะปลูกร่วมก้บเกษัตรกรดำ้วยการ
จ้บม่อก้บห้ลายห้น่วยงาน อาทิ ส่งเสริมเกษัตรกรแปลงให้ญ่ ร่วมก้บกระทรวงเกษัตร
และสห้กรณ์ ร่วมก้บมห้าวิทยาล้ยเกษัตรศูาสตร์พ้ฒนามาตรฐานการปฏิิบต้ทิางการ
เกษัตรที�ดำ ี(Good Agricultural Practices  : GAP) ภายใต้ห้ล้ก “การตลาดำนำาการผู้ลิต” 
อกีท้�งย้งจด้ำต้�งศูนูย์กระจายสนิค์า้ภูมภิาค์ 6 แห้ง่ เพิ�มโอกาสในการร้บซึ่่�อตรง (Direct 
sourcing) ให้้เกษัตรกรรายย่อยท้�วประเทศู โดำยเปิดำที�จ้งห้ว้ดำเชื่ียงให้ม่เป็นแห้่งแรก 
นอกจากนี� บริษั้ทย้งดำำาเนินการส่งเสริมสภาพค์ล่องให้้ก้บเกษัตกรรายย่อยดำ้วยการ
กำาห้นดำระยะเวลาการชื่ำาระสินค์้า (Credit Term) ส่วนให้ญ่ไม่เกิน 30 ว้น

นอกจากนี� บริษั้ท สยามแม็ค์โค์ร จำาก้ดำ (มห้าชื่น) ย้งได้ำดำำาเนินโค์รงการพ้ฒนา
ศู้กยภาพให้้ก้บเกษัตรกรรายย่อยห้ลากห้ลายกลุ่ม อาทิ เกษัตรกรโค์นม ภายใต้
โค์รงการผู้น่กกำาล้งพ้ฒนาเกษัตรกรโค์นมสู่โค์เน่�อค์ุณภาพ โดำยได้ำลงนามบ้นท่ก 
ขี้อตกลงค์วามเขี้าใจ (MOU) ร่วมก้บ กรมปศูุส้ตว์ พร้อมดำ้วย บริษั้ท พรีเมี�ยมบีฟ 
และธินาค์ารเพ่�อการเกษัตรและสห้กรณ์การเกษัตร เพิ�มขีีดำค์วามสามารถให้้ก้บกลุ่ม
เกษัตรกรผูู้้เลี�ยงโค์ขีนุ 5 สายพ้นธิุ ์ประกอบด้ำวย บราห์้ม้น ลกูผู้สมชื่าโรเลย์ ว้วนมขุีน 
ลูกผู้สมไทย-แองก้ส และลูกผู้สม ไทย-วากิว และเอสเอ็มอีผูู้้ผู้ลิต ภายใต้แบรนดำ์  
“โปรบุชื่เชื่อร์” โดำยนำาค์ุณล้กษัณะเดำ่นขีองโค์นมที�มีเล่อดำสายพ้นธิุ์เม่องห้นาวสูง  
(สายพ้นธิุ์โฮลสไตน์ฟรีเซึ่ี�ยน) ทำาให้้เน่�อว้วมีค์วามละเอียดำห้อมนุ่มเป็นธิรรมชื่าติ  
ผู้่านกระบวนการเลี�ยงขีุนในฟาร์มดำ้วยธิ้ญพ่ชื่ที�มีค์ุณภาพ และผู้ลิตในโรงงานผู้ลิต 
ที�ได้ำร้บรองมาตรฐานจากกรมปศุูส้ตว์ พ้ฒนาเน่�อจากโค์นมให้้มีค์ุณภาพดำี มีมูลค์่า 
เพิ�มขี่�น รวมถ่งการทำาการตลาดำ เพิ�มชื่่องทางการจำาห้น่ายให้้ก้บเกษัตรกร ผู้่านสาขีา
ขีองแม็ค์โค์ร ทำาให้้เกษัตรกรผูู้้เลี�ยงว้วมีรายไดำ้เพิ�มขี่�นเฉลี�ย 10,000-20,000 บาท 
ต่อต้ว ค์รอบค์ลุมเกษัตรกรผูู้้เลี�ยงโค์ขีุนไทยมากกว่า 10,000 ค์ร้วเร่อน การพ้ฒนา
ศู้กยภาพขีองเกษัตรกรผูู้้ปลูกลำาไย ภายใต้โค์รงการ ลำาไยปันสุขี ค์่นสุขีสู่ชืุ่มชื่น  
โดำยจ้ดำโค์รงการต่อเน่�องเป็นปีที� 2 ผู้่านค์วามร่วมม่อก้บกรมส่งเสริมวิชื่าการเกษัตร
ในการยกระด้ำบมาตรฐานการผู้ลิตลำาไยพ้นธิุอี์ดำอ ให้้มีค์ณุภาพ ปลอดำภ้ย และสามารถ
ตรวจสอบได้ำ เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และย้งเป็นการส่งเสริมและสน้บสนุน 
การเพาะปลูกและเพิ�มชื่่องทางการจำาห้น่ายให้้แก่ชื่าวสวนลำาไยภาค์เห้น่อ นำารายได้ำ
จากชืุ่มชื่นกล้บค์่นสู่ชืุ่มชื่น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เกษต่รกรท่ี่�เข้้าร่ว่มโค์รงการพัีฒนา
ศักยภิาพี รว่มมากกว่่า 

1,500 ราย
พัีฒนามาต่รฐาน GAP ให้กับเกษต่รกร  

350 ราย
สำร้างรายได้้ให้เกษต่รกร มากกว่่า 

10,000 ครัวเรือ่น
สำร้างค่้์ค้์าคุ์ณภิาพี (ผู้ลผู้ลิต่ได้้มาต่รฐาน  
และม่รายได้้ท่ี่�ยั�งยืน) 

กว่า	7,000 ราย

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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บริษั้ทสร้างค์วามผูู้กพ้นและร้กษัาค์วามส้มพ้นธิ์ที� ดีำระยะยาวก้บค์ู่ค์้ามาอย่างต่อเน่�อง ผู้่านการแลกเปลี�ยนองค์์ค์วามรู้ วางแผู้น 
และพ้ฒนาผู้ลิตภ้ณฑ์์ร่วมก้น พร้อมก้นนี� บริษั้ทจ้ดำให้้มีการประชืุ่มค์ู่ค์้าเป็นประจำาทุกปี เพ่�อแลกเปลี�ยนค์วามค์ิดำเห้็นและขี้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ระห้ว่างค์ู่ค์้าก้บบริษั้ท

กรณีศ้กษาคู่ค้า และ ซีพี ออลล์ เติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน
•	 จากเด็็กช่่างสู่่่เกษตรกรร่่นใหม่่	สู่ร้างเงินล้้าน

 ค์ณุมานิตย์ ทพิย์ปิ�นทอง ห้ร่อค์ณุวิทย์ เจ้าขีองบรษิัท้ สวุรรณ 

เอิร์ธิ จำาก้ดำ เขี้าร่วมโค์รงการทดำลองขีายผู้้กสดำขีอง 

เซึ่เว่นอีเลฟเว่น เม่�อป้ 2557 และได้ำร้บโอกาสนำาผู้้กสดำจาก

สวนขีองตนเองไปส่งขีายในร้าน 7-Eleven กว่า 300 สาขีา 

ส่งผู้ลให้้ยอดำขีายผู้้กสดำจากสวนขีองค์ุณวิทย์ เ พิ�มข่ี�น  

20,000 แพ็กต่อว้น และสามารถสร้างรายได้ำจากโค์รงการ

ทดำลองขีายผู้้กสดำในร้าน 7-Eleven 

•	 จากพนักงานบริษัทสู่่่ผู้่้รับเหม่าก่อสู่ร้าง	สู่ร้างรายได็้ม่ั�นคง

 ค์ณุรุ่งโรจน์ ผู้ลจน้ทร์ กรรมการผูู้้จด้ำการ บริษัท้ เก่ง เอ็นจเินีย  

จำาก้ดำ เขี้าร่วมโค์รงการ “ผูู้้ร้บเห้มาห้น้าให้ม่” ที�ไดำ้ร้บโอกาส

เข้ีาร่วมงานก้บทางเซึ่เว่นอีเลฟเว่น โดำยร่วมก่อสร้างร้าน 

7-Eleven ไปแล้วกว่า 100 สาขีา ในระยะเวลากว่า 3 ป ้ 

สง่ผู้ลให้้บรษิัท้มงีานและรายไดำม้้�นค์งตลอดำป ้รวมท้�งสามารถ

กระจายรายไดำ้ให้้ค์นงานกว่า 70 ราย

•	 จากวุ้่้นต่้หน้าบ้านยกระด็ับสู่่่ร้านเซเวุ้่น	สู่ร้างอาช่ีพเกษตรกร

ที�ยั�งยืน

 ค์ุณมนสวรรณ ศูร้ณย์เวชื่กุล ห้ร่อค์ุณเก๋ กรรมการบริษั้ท  

ค์ุณเก๋ขีนมห้วาน จำาก้ดำ เป็นห้น่�งในผูู้้ที�ได้ำร้บโอกาสในการ 

นำาสินค์้าเขี้ามาจำาห้น่ายในร้าน 7-Eleven ในโค์รงการ

ร่วมพ้ฒนาสนิค้์าและบรรจภุ้ณฑ์์สร้างรายได้ำให้้กบ้ค์นในท้องถิ�น 

ป่จจุบ้นมีสินค์้าขีองร้านค์ุณเก๋วางจำาห้น่ายกว่า 8 รายการ  

ในร้าน 7-Eleven และสร้างยอดำขีายเติบโตไดำ้กว่า 100  

ล้านบาทต่อป้

4. สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
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การบูรณาการความยั่งยืน (ESG) ในกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บริษั้ทบูรณาการค์วามย้�งย่น (ESG) เขี้าในกลยุทธิ์การจ้ดำการห้่วงโซึ่่อุปทาน ดำ้งนี�

วัตถุึประสงค์หลัก วัตถุึประสงค์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ท่ีเช่ือมโยงกับ ESG

กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ท่ีเช่ือมโยงกับ ESG

เพ่ิมขีดความสามารถ	 
ของ	SMEs

การเพิม่จำานวนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับ การพฒันาศกัยภาพ
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์์ การเงินการขนส่ง ตลอดจน
ด้านความย่ังยนื ฯลฯ ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนืของโลก (SDG) ข้อท่ี 
8.2 และสอดคล้องกบักลยทุธ์การบรหิารห่วงโซ่อปุทานของ ซพี ีออลล์ ท่ีมุ่งสร้างสรรค์
แนวคดิใหม่ ๆ และให้ความช่วยเหลอืคูค้่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุม่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพการดำาเนนิธรุกจิอย่างย่ังยนื โดยมุ่งหวงั
ผลลพัธ์คอืการสร้างผลกระทบเชงิบวกทางด้านเศรษฐกจิ ตลอดจนการพฒันาคณุภาพ
 ชวีติของสังคม ชมุชน

สร้างคณุค่าร่วม “พฒันาส่งเสรมิ SMEs”
ซีพี ออลล์ มุ่งม่ันในการยกระดับศักยภาพ คู่ค้าโดยเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้วยการให้การอบรมการให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา การตรวจ
สอบมาตรฐาน การบริหารต้นทุน รวมถึงการร่วมคิดค้นนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพการดำาเนนิงาน การรกัษาสิง่แวดล้อม และการเป็นมิตร ต่อสงัคม ชุมชน

ลดปริมาณขยะ
พลาสติก	 

จากการใช้บรรจุภัณฑ์

ลดปรมิาณการใช้บรรจภุณัฑ์์จากคูค้่าในกระบวนการจดัการขยะ ซ่ึงสอดคล้องกบัเป้า 
หมายเศรษฐกจิหมนุเวยีนของ ซพี ีออลล์ โดยแนวคดิน้ีเพือ่ตอบรบักบัเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย่ังยนืของโลก ข้อท่ี 12.6 และกรอบการทำางานด้านความย่ังยืนของ ซพี ีออลล์  
ในการ “ปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ” ผ่านการออกแบบ
บรรจภุณัฑ์์ การเลอืกใช้วสัด ุ ซ่ึงโครงการท่ีเก่ียวข้องน้ันได้ถูกจดัให้เป็นส่วนหน่ึงภายใต้
กลยทุธ์เพือ่สิง่แวดล้อม (7-Go Green) ซพี ีออลล์ ยงัได้ร่วมมอืกบัคูค้่าด้านบรรจภุณัฑ์์  
ในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์์ โดยมุ่งลดจำานวนขยะพลาสติก โครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์์ ให้เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการภายใต้แผนการ
พฒันาปี พ.ศ. 2559-2565 โดยบริษทัได้ดำาเนนิโครงการน้ีโดยยดึหลกั 3R (Reduce- 
R e u s e - R e c y c l e )  เ พื่ อ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า ก บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์์  
ผ่านการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดของเสียหลังการใช้งานบรรจุภัณฑ์์ ซีพี  
ออลล์ ได้ประสานงานร่วมกับคูค้่าอย่างใกล้ชิดเพือ่ลดปรมิาณยะจากพลาสตกิ

7 Go Green “บรรจภุณัฑ์์เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม” 
จากกระแสท่ัวโลกท่ีรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์์ ซีพี ออลล์ จึงได้ตั้ง 
เป้าหมาย ESG ข้ึน หน่ึงในกลยทุธ์ด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมของ ซพีี ออลล์  
คอืการสนบัสนนุให้คูค้่า ได้บรูณาการแนวคดิด้านความย่ังยนืในการดำาเนินงานต่าง ๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการออกแบบผลติภณัฑ์์และการเลอืกใช้วสัด ุโดยได้มโีครงการ
ร่วมกันระหว่างคู่ค้าด้านบรรจุภัณฑ์์ เช่น การพัฒนา กระบวนการท่ีลดปริมาณ 
การใช้วสัดุ

นอกจากนี� บรษิั้ทนำาเกณฑ์ด์ำา้นค์วามย้�งยน่มาประยกุต์ใชื่้ในการประเมนิค์วามเสี�ยงขีองค์ู่ค์้ารายเดำมิและรายให้มท่ี�เป็นผูู้ผู้้ลติสนิค์้าที�อยูใ่นการ
ค์วบค์ุมขีองบริษั้ท (Private Brand : PB) โดำยค์ู่ค้์าต้องทำาการประเมินค์วามเสี�ยงดำ้านค์วามย้�งย่นผู้่านระบบการประเมินตนเองสำาห้ร้บค์ู่ค้์า 
(Suppliers Self-assessment Questionnaires : SAQ) ค์ู่ค์้าที�ผู้่านการค์้ดำเล่อกจะต้องมีผู้ลการดำำาเนินงานดำ้านค์วามย้�งย่นผู้่านเกณฑ์์ที�บริษั้ท
กำาห้นดำไม่ตำ�ากว่าร้อยละ 50 ซึ่่�งบริษั้ทมีการกำาห้นดำเกณฑ์์การดำำาเนินงานดำ้านค์วามย้�งย่น ไดำ้แก่ ดำ้านมาตรฐานสินค์้าและการผู้ลิต การจ้าง
แรงงานและสว้สดำิการ และการจ้ดำการดำ้านสิ�งแวดำล้อม 

ดัชนีวัดความสำาเร็จการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บรษิัท้กำาห้นดำด้ำชื่นีว้ดำค์วามสำาเร็จการจด้ำการห่้วงโซ่ึ่อปุทาน โดำยในปี 2564 มีด้ำชื่นีชีื่�ว้ดำค์วามสำาเร็จ เป้าห้มาย และมีผู้ลการดำำาเนินงาน ด้ำงนี�

ลำาดับ ดัชนีช้ีวัดความสำาเร็จ (KPI)  
ห่วงโซ่อุปทาน เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน 

ปี 2564

ดัชนีช้ีวัด 
ความสำาเร็จ 
ข้อท่ี	1

คู่ค้าลำาดับที่1 (Tier 1 Suppliers) ที่มีความเสี่ยงสูง  
(High Risk Suppliers) ด้านความยั่งยืนจะต้องถูก
ตรวจประเมินแบบเชิงรุก (Comprehensive  
Assessment) และเกิดการพัฒนาปรับปรุง 

ร้อยละ 100 ของคูค้่าลำาดบัท่ี1 (Tier 1 Suppliers)  
ท่ีมคีวามเสีย่งสูง (High Risk Suppliers) ด้านความ
ย่ังยนืจะต้องถกูตรวจประเมนิแบบเชงิรกุ  
(Comprehensive Assessment) และเกดิการพฒันา
ปรบัปรงุ ภายในปี 2573

ร้อยละ 94.69 ของคูค้่าลำาดบัท่ี1  
(Tier 1 Suppliers) ท่ีมคีวามเสีย่งสูง (High Risk  
Suppliers) ด้านความย่ังยนืจะต้องถกูตรวจประเมิน 
แบบเชงิรกุ (Comprehensive Assessment)

ดัชนีช้ีวัดความ
สำาเร็จข้อท่ี	2

ยอดซ้ือของเอสเอ็มอี เติบโต เตบิโต ร้อยละ 10 ภายในปี 2568 (เทียบปีฐาน 2563)   ยอดซ้ือของเอสเอม็อ ีเตบิโต ร้อยละ 11.64

ดัชนีช้ีวัดความ
สำาเร็จข้อท่ี	3

บรรจภุณัฑ์์พลาสตกิท่ีอยู่ในการควบคมุของบริษทั  
(Private Brand) ต้องสามารถนำากลบัมาใช้ซำา้ หรอื 
นำามาใช้ใหม่ หรอืสามารถสลายตวัได้ทางชวีภาพ

ร้อยละ 100 ของบรรจภุณัฑ์์พลาสตกิท่ีอยู่ในการ
ควบคมุของบรษิทั (Private Brand) ต้องสามารถ 
นำากลบัมาใช้ซำา้ หรอืนำามาใช้ใหม่ หรอืสามารถ 
สลายตวัได้ทางชวีภาพ สำาหรบับรษิทัท่ีมกีารดำาเนนิงาน 
ในประเทศไทย ภายในปี 2568 สำาหรบับรษิทัท่ีมี 
การดำาเนนิงานในต่างประเทศ ภายในปี 2573

ร้อยละ 85.09 ของบรรจภุณัฑ์์พลาสตกิท่ีอยู่ในการ
ควบคมุของบรษิทั (Private Brand) ต้องสามารถ 
นำากลับมาใช้ซำ้า หรือนำามาใช้ใหม่ หรือสามารถ 
สลายตัวได้ทางชีวภาพ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)103



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



HEALTH

แบ่่งปัันทุุกโอกาส 

ปัรารถนาให้้ทุุกคน

มีีคุณภาพชีีวิิตทุี�ดีี  

สังคมีไทุยมีีควิามีสุข

การสร้างคุณค่าทางสังคมและ
การสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ

สนับสนุนการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเสริมสร้างสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

การเข้าถึึงอาหาร และน้ำ
ที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี

ความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย



ซีีพีี ออลล์ ส่่งเส่ริิมการิเติิบโติทางเศริษฐกิจที�ย่ั่�งยั่ืน โดยั่แบ่งปัันโอกาส่ 
ให้้ทุกกลุ่มในส่่งคมได้มีพ้ี�นที�เกิดและเติิบโติ พ่ี�งพีาตินเองได้ อยั่่่ร่ิวมก่น 
และส่ร้ิางปัริะโยั่ชน์ด้วยั่ก่นอย่ั่างยั่่�งยั่ืน ด้วยั่ห้ว่งส่ร้ิางความเส่มอภาค  
ลดความเห้ลื�อมลำ�า ปัริาริถนาให้้ทุกคนในส่่งคมมีคุณภาพีชีวิติ มีความ
เปั็นอยั่่่ที�ด ีโดยั่ไม่ทิ�งใคริไว้ข้้างห้ลง่

การสร้างคุณค่าทางสังคม
และการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG1	 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี

1.2 ลดส่่ดส่่วนชายั่ ห้ญิง และเด็กในทุกช่วงว่ยั่ ที�อย่่ั่ภายั่ใต้ิความยั่ากจนในทุกมิติิ 

1.3 ดำาเนินการิให้้เป็ันผลติามริะบบและมาติริการิคุ้มคริองทางส่่งคมที�เห้มาะส่ม และให้้คริอบคลุมถึง 
กลุ่มที�ยั่ากจนและเปัริาะบาง

SDG2	 ยุติความหิวโหย	บรรลุความม่ันคงทางอาหาร	และยกระดับโภชนาการ	และส่งเสริมเกษตรกรรม 
	 	 ท่ีย่ังยืน

2.3 เพ่ิีมผลิติภาพีทางการิเกษติริและริายั่ได้ข้องผ้่ผลิติอาห้าริริายั่เล็ก โดยั่เฉพีาะผ้่ห้ญิง คนพ้ี�นเมือง  
เกษติริกริแบบคริอบคร่ิว คนเลี�ยั่งปัศุส่่ติว์ ชาวปัริะมง โดยั่ริวมถึงการิเข้้าถึงที�ดินทร่ิพียั่ากริ และปััจจ่ยั่ 
นำาเข้้าในการิผลิติ ความร้่ิ บริิการิทางการิเงิน ติลาด และโอกาส่ส่ำาห้ร่ิบการิเพ่ิีมม่ลค่าและการิจ้างงาน 

2.4 ส่ร้ิางห้ล่กปัริะก่นว่าจะมีริะบบการิผลิติอาห้าริที�ย่ั่�งยืั่นและดำาเนินการิติามแนวปัฏิบ่ติิทางการิเกษติริที�มี 
ภ่มิคุ้มก่น ที�จะเพ่ิีมผลิติภาพีและการิผลิติ ซึี�งจะช่วยั่ร่ิกษาริะบบนิเวศ เส่ริิมขี้ดความส่ามาริถในการิ 
ปัร่ิบต่ิวต่ิอการิเปัลี�ยั่นแปัลงส่ภาพีภ่มิอากาศ ภาวะอากาศรุินแริง ภ่ยั่แล้ง อุทกภ่ยั่ และภ่ยั่พิีบ่ติิอื�น ๆ  
และจะช่วยั่พ่ีฒนาที�ดินและคุณภาพีดินอย่ั่างต่ิอเนื�อง

SDG8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน	การจ้างงานท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกคน

8.3 ส่่งเส่ริิมนโยั่บายั่ที�มุ่งการิพ่ีฒนาที�ส่น่บส่นุนกิจกริริมที�มีผลิติภาพี การิส่ร้ิางงานที�ส่มควริ ความเป็ัน 
ผ้่ปัริะกอบการิ ความส่ร้ิางส่ริริค์และนว่ติกริริม และส่่งเส่ริิมการิเกิดและการิเติิบโติข้องวิส่าห้กิจริายั่ย่ั่อยั่  
ข้นาดเล็กและข้นาดกลาง ซึี�งริวมถึงผ่านทางการิเข้้าถึงบริิการิทางการิเงิน

SDG10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

10.1 ให้้บริริลุอย่ั่างต่ิอเนื�องและคงการิเติิบโติข้องริายั่ได้ในกลุ่มปัริะชากริที�ยั่ากจน

SDG11	ทำาให้เมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม	ปลอดภัย	มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

11.5 ลดจำานวนการิติายั่และจำานวนคนที�ได้ริบ่ผลกริะทบ และลดการิส่่ญเสี่ยั่โดยั่ติริงทางเศริษฐกจิ  
ที�เกี�ยั่วก่บผลติิภณ่ฑ์์มวลริวมภายั่ในปัริะเทศข้องโลกที�เกดิจากภ่ยั่พิีบติ่ิ ซีึ�งริวมถึงภ่ยั่พิีบติ่ิที�เกี�ยั่วก่บนำ�า 
โดยั่มุ่งเป้ัาปักป้ัองคนจนและคนที�อยั่่ใ่นส่ถานการิณ์ที�เปัริาะบาง



การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
การิดำาเนินการิ “ซีีพีี ออลล์ เพ้ี�อนแท้ SMEs” 

โคริงการิต่ิอเนื�อง มิติริแท้โชห่้วยั่ พ่ีฒนาโชห่้วยั่ ส่่่ “โชห่้วยั่ยุั่คให้ม่”

โคริงการิส่่งเส่ริิมพ่ีฒนาผ้่ปัริะกอบวิส่าห้กิจชุมชนและริายั่ย่ั่อยั่

โคริงการิต่ิอเนื�อง คนไทยั่ไม่ทิ�งก่น

โคริงการิเคียั่งข้้างเกษติริกริไทยั่ ข้องแม็คโคริ

พัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้สำาหรับผู้ประกอบการ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร  
รวมถึงกลุ่มเปราะบางตลอดห่วงโซ่อุปทาน

250,000
ราย

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(ห้น่วยั่ : ริายั่ส่ะส่ม)

ผลดำาเนินงาน

เป้าหมาย 
ปี 2564

160,000
เป้ัาห้มายั่ 

ปีั 2573
250,000

2562

2563

2564

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
เอส่เอ็มอี (SMEs) ที� ไ ด้ ร่ิบการิส่่งเส่ริิมอาชีพีและส่ร้ิางริายั่ได้   
33,882 ริายั่

ม่ลค่าการิส่น่บส่นุนผลิติภ่ณฑ์์จากเอส่เอ็มอี (SMEs)  
มากกว่า 22,289 ล้านบาท

เกษติริกริในห่้วงโซ่ีอุปัทาน ที�ได้ร่ิบการิส่่งเส่ริิมอาชีพีและส่ร้ิางริายั่ได้  
18,802 ริายั่

กลุ่มเปัริาะบาง ที�ได้ร่ิบการิส่่งเส่ริิมอาชีพีและส่ร้ิางริายั่ได้ 12,169 ริายั่

จ้างงานแริงงานท้องถ่ิน ร้ิอยั่ละ 48.20

การิจ้างงานผ้่ส่่งอายุั่ 293 ริายั่

มอบโอกาส่การิเข้้าถึงการิศึกษาให้้ก่บเยั่าวชน และผ้่ด้อยั่โอกาส่ในชุมชน  
37,132 ทุน

86,742

150,556

200,411
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ความเสี่ยงและโอกาส
การเพ่ิ่�มข้ึ้�นขึ้องอัตราความยากจนยังเป็นความท้้าท้ายอย่างต่อเน่�อง
สำำาหรบัหลายประเท้ศท้ั�วโลก รวมถ้ึงภาวะว่กฤต่ท่้�ยังท้ว่ความรนุแรงข้ึ้�น
ในปัจจุบัน เหล่าน่�เป็นสำาเหตุสำำาคัญท้่�สำ่งผลให้เพิ่่�มอัตราความยากจน 
รายได้้ครัวเร่อนท้่�ลด้ลง การไม่สำามารถึเขึ้้าถึ้งอุปกรณ์์ท้างการแพิ่ท้ย์
และการรักษาพิ่ยาบาลขัึ้�นพ่ิ่�นฐานได้้ ตลอด้จนการจัด้สำรรวัคซี่น 
ท้่�ไม่ท้ั�วถึง้จากภาครัฐซี้�งสำง่ผลกระท้บโด้ยตรงตอ่ประชาชน โด้ยเฉพิ่าะ
กลุ่มผ้ม่้รายได้้นอ้ย และกลุ่มเปราะบางท้่�ม่ความสำามารถึในการเขึ้า้ถึง้
น้อยกว่าประชาชนกลุ่มอ่�น ๆ ซี้�งการสำนับสำนุนให้ประชาชนทุ้กกลุ่ม
เขึ้้าถึ้งผล่ตภัณ์ฑ์์และบร่การได้้อย่างเท้่าเท้่ยมกันจากภาครัฐและ
เอกชนนั�น เป็นประเด็้นท้่�ม่ความสำำาคัญอย่างย่�ง เพิ่่�อลด้ความเหล่�อมลำ�า  
สำร้างรายได้้ สำร้างอาช่พิ่และมอบความเป็นอย่้ท้่�ด่้ให้กับชุมชน 
จ้งเป็นแนวท้างท้่�จะช่วยยกระด้ับคุณ์ภาพิ่ช่ว่ตได้้ 

แนวทางการดำาเนินงาน
บร่ษัท้ตระหนักถึ้งการด้ำา เ น่นธุุรก่จอย่างม่ความรับผ่ด้ชอบ 
ต่อสำังคม ภายใต้ปณ่์ธุานองค์กร “ร่วมสำร้างสำรรค์และแบ่งปันโอกาสำ
ต่อกัน” มุ่งสำร้างคุณ์ค่าร่วมให้กับประเท้ศชาต่ ประชาชน และองค์กร  
จ้งได้้กำาหนด้นโยบายด้้านความรับผ่ด้ชอบต่อสำังคม แนวท้าง
ปฏิ่บัต่ เป้าหมาย ตัวช่� วัด้ท้ั�งระยะสัำ�นและระยะยาว พิ่ร้อมท้ั�ง
กำาหนด้โปรแกรมการสำนับสำนุนท้่�เขึ้้มขึ้้นมากย่�งข้ึ้�น ผ่านกลยุท้ธุ์
ร่วมสำร้างสำรรค์และแบ่งปันโอกาสำ “ให้อนาคต ให้ช่องท้าง  
ให้คุณ์ภาพิ่ช่ว่ต” มุ่งเน้นเยาวชนผ้้ด้้อยโอกาสำ เอสำเอ็มอ่ เกษตรกร 

บร่ษัท้มุ่งด้ำาเน่นงานด้้านการสำนับสำนุนความเป็นอย่้ท้่�ด่้ขึ้องชุมชน
ควบค้่ไปกับการด้ำาเน่นธุุรก่จ สำ่งเสำร่มอาช่พิ่และรายได้้ให้แก่  
ผ้ป้ระกอบการว่สำาหกจ่ขึ้นาด้กลางและขึ้นาด้ย่อม หร่อท้่�เร่ยกว่า เอสำเอม็อ ่
(SMEs : Small and Medium Enterprises) เกษตรกร และกลุ่ม 
เปราะบาง รวมถ้ึงสำ่งเสำร่มผ้้ประกอบการให้ม่ความแขึ้็งแรงด้้วย 
องค์ความร้้ต่าง ๆ พิ่ร้อมท้ั�งสำร้างโอกาสำให้กลุ่มเปราะบาง นอกจากน่� 
ยังมุ่งด้ำาเน่นงานลด้ผลกระท้บจากการด้ำาเน่นธุุรก่จขึ้ององค์กรท้่�อาจ
สำ่งผลกระท้บต่อชุมชน เพ่ิ่�อลด้ขึ้้อขึ้ัด้แย้งระหว่างชุมชนและองค์กร 
ให้สำามารถึอย้่ร่วมกันและสำร้างประโยชน์ได้้อย่างยั�งย่น

กลุ่มเปราะบาง และชุมชน  ตลอด้จนพัิ่ฒนาระบบการบร่หาร 
ผ้้ประกอบการรายย่อยระดั้บต่าง ๆ แบบบ้รณ์าการตลอด้วงจร
ขึ้องการเป็นค้่ค้าธุุรก่จ สำร้างการรับร้้เพิ่่�อสำร้างการยอมรับจาก
ชุมชนและสำังคม นอกจากน่� เพ่ิ่�อสำร้างความสัำมพิ่ันธุ์ท้่�ด่้กับชุมชน 
ท้่�บร่ษัท้เขึ้้าไปด้ำาเน่นธุุรก่จ บร่ษัท้มุ่งด้ำาเน่นงานและสำนับสำนุน 
การสำร้างคุณ์ค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน อาท้่ การจ้างงาน  
การจดั้ซี่�อ ตลอด้จนการสำนบัสำนนุผล่ตภณั์ฑ์์ชมุชน และการบรรเท้าท้กุข์ึ้ 
ให้กับชุมชน 

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564

การสงเสริมอาชีพและสรางรายได (ราย)

จำนวนเอสเอ็มอี (ราย) จำแนกตามกลุม (ราย)

จำแนกตามประเภทผูประกอบการ (ราย)

กลุ�มสินค�าอุปโภค บร�โภค 
(ครอบคลุมสินค�าเกษตร สินค�าเกษตรชุมชน 

สินค�าชุมชน สินค�าว�สาหกิจชุมชน
หร�อผลิตภัณฑ�ท�องถิ�น (OTOP))

กลุ�มบร�การ
(ผู�รับเหมา)

กลุ�มร�านโชห�วย กลุ�มอื่น ๆ 
XXX XXX XXX XXX

มูลคาการซื้อ (ลานบาท)

14,0012562

2563

2564

32,551

33,882

กลุ�มสินค�าอุปโภค บร�โภค

กลุ�มบร�การ (ผู�รับเหมา)

กลุ�มร�านโชห�วย

กลุ�มอื่น ๆ

4,086
289
14,460
15,047

22,289

มูลคาการจัดซื้อสินคาอุปโภค 
บริโภคจากเอสเอ็มอี (ลานบาท)

xxxx

หมายเหตุ : กลุ�มสินค�าอุปโภค บร�โภค ครอบคลุมสินค�าเกษตร สินค�าเกษตรชุมชน สินค�าชุมชน สินค�าว�สาหกิจชุมชนหร�อผลิตภัณฑ�ท�องถิ�น (OTOP)
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จำนวนเกษตรกร (ราย)

จำนวนกลุมเปราะบาง (ราย) จำแนกตามกลุม (ราย)

28,0392562

2563

2564

28,319

18,802

1,6072562

2563

2564

2,944

12,169

จำแนกตามกลุม (ราย)

รูปแบบการสนับสนุน (หนวย : ลานบาท)

ประเภทการสนับสนุน (หนวย : รอยละ)

งบประมาณสนับสนุน 
(Cash Contributions)

เวลา : ชั่วโมงทํางานของ
พนักงานจ�ตอาสาที่ได�รับค�าจ�าง

 (Time : Employee Volunteering 
during Paid Working Hours)

บร�จาคสิ�งของ
(In-kind Giving)

ค�าใช�จ�าย
ในการบร�หารจัดการ

(Management Overheads)

82.82 11.97 31.42 2.39

การบร�จาคเพ�่อการกุศล
(Charitable Donations)

การร�วมลงทุนทางสังคม
(Community Investments)

กิจกรรมเชิงพาณิชย�
(Commercial Initiatives)

16.27 29.06 54.66
ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอการมีราน 7-Eleven ในชุมชน (คะแนนเต็ม 5)

2562 2563 2564

3.75 3.80 4.18

44.37

2562 2563 2564

46.12 48.20
100

2562 2563 2564

100 100

220

2562 2563 2564

233

293

34,344

2562 2563 2564

39,690 37,132

การจางงานแรงงานทองถิ่น (รอยละ) การจางงานผูรับเหมาทองถิ่น (รอยละ) การจางงานผูสูงอายุทองถิ่น (ราย)

ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน (ทุน) มูลคาการสนับสนุนชุมชน (ลานบาท)

มูลค�าสนับสนุนทุนการศึกษา

1,247
มูลค�าการจัดซื้อสินค�าชุมชน  
สินค�าว�สาหกิจชุมชน 
หร�อผลิตภัณฑ�ท�องถิ�น (OTOP)

17,243

มูลคาการซื้อ (ลานบาท)

7,380

มูลคาการจางงาน 
และสงเสริมรายได (ลานบาท)

79.53

กลุ�มผัก

กลุ�มผลไม�

กลุ�มอื่น ๆ

5,378
10,492
2,932

ผู�สูงอายุ

ผู�พ�การ

กลุ�มอื่น ๆ

293
11,016
860
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ซีพี ออลล์ เพ่ือนแท้เอสเอ็มอี (SMEs)
ปี 2564 บร่ษัท้มุ่งด้ำาเน่นงานสำ่งเสำร่มว่สำาหก่จขึ้นาด้กลางและขึ้นาด้ย่อม หร่อท้่�เร่ยกว่าเอสำเอ็มอ่ (SMEs : Small and 
Medium Enterprises) ผ่านโครงการท้่�หลากหลาย พิ่ร้อมยกระด้ับความเขึ้้มขึ้้นมากย่�งข้ึ้�น เพิ่่�อสำร้างคุณ์ค่าร่วมระหว่าง
องค์กรกับเอสำเอม็อ ่ตลอด้จนบร่ษัท้เลง็เห็นวา่เอสำเอม็อค่อ่แรงขัึ้บเคล่�อนท้างเศรษฐกจ่ท่้�สำำาคญัขึ้องประเท้ศจง้ได้้มุ่งพัิ่ฒนา
เอสำเอม็ออ่ย่างรอบด้้าน ภายใต้กรอบด้ำาเน่นการ 3 ให้ “ให้ชอ่งท้าง ใหค้วามร้้ ให้การสำนับสำนนุ” ท้่�พิ่ร้อมเคย่งข้ึ้างสำนับสำนนุ
ตลอด้เสำ้นท้างขึ้องการเป็นเอสำเอ็มอ่ (SMEs Journey Line)

โด้ยในแต่ละเส้ำนท้างขึ้องผ้ป้ระกอบการเอสำเอม็อนั่�น บร่ษทั้ได้้กำาหนด้
แพิ่ลตฟอร์มสำำาหรับผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่ (SME Platform) 
ครอบคลุมเสำ้นท้างท้ั�งหมด้ ซี้�งเร่�มตั�งแต่ระบบการตรวจประเม่น 
ผ้ป้ระกอบการเอสำเอม็อ ่(SME Health Check) ท้่�สำง่เสำร่มผ้ป้ระกอบการ 
ในกลุ่มเพิ่่�อนใหม่ ในเร่�องความยั�งย่นท่้�สำามารถึท้ำาให้ค้่ค้ากลุ่ม 
เพ่ิ่�อนใหม่กลายเป็นค้่ค้าธุุรก่จได้้ในอนาคต พิ่ร้อมกันน่� ยังสำ่งเสำร่ม
ก่จกรรมเพิ่่�อการเตร่ยมตัวเขึ้้าสำ้่โมเด้่ร์นเท้รด้ (Modern Trade) หร่อ
การตลาด้ค้าปล่กแบบใหม่ รวมถึ้งสำ่งเสำร่มการพิ่ัฒนาศักยภาพิ่ 
หลากหลายด้้านให้กับผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่ เช่น ด้้านบรรจุภัณ์ฑ์์  
ด้้านผล่ตภัณ์ฑ์์ เป็นต้น การจับค้่ธุุรก่จ (Business Matching)  
การสำนบัสำนนุชอ่งท้างในการจำาหน่ายส่ำนคา้ผา่นแพิ่ลตฟอรม์ขึ้องบร่ษทั้  

และระบบแสำด้งผล่ตภัณ์ฑ์์สำำาหรับผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่ (SME 
Product Catalogue) ภายใต้ฐานขึ้้อม้ลขึ้องผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ ่ 
(SME Business Portal & Database) ท้่�ครอบคลุมกลุ่มเพิ่่�อนสำน่ท้
หร่อกลุ่มท้่�เป็นค้่ค้ากับบร่ษัท้อย้่แล้ว นอกจากน่� บร่ษัท้ยังสำ่งเสำร่มให้
เก่ด้การพัิ่ฒนาองค์ความร้้สำำาหรับผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่และชุมชน 
ท้่�บร่ษัท้เขึ้้าไปด้ำาเน่นธุุรก่จ (Capacity Building & Community)  
ผ่านแพิ่ลตฟอร์มออนไลน์ศ้นย์ความร้้เอสำเอ็มอ่ การสำัมมนาว่ชาการ  
การเข้ึ้าถึง้แหลง่เงน่ท้นุ เอสำเอม็อค่ลบัเฮาสำ ์(SME Clubhouse) ตลอด้จน 
คำาแนะนำาสำำาหรับการเตร่ยมตัวเ ข้ึ้า ส่้ำตลาด้หลักท้รัพิ่ย์ ใ ห้กับ 
ผ้้ประกอบการในกลุ่มเพิ่่�อนแท้้ ซี้�งเป็นกลุ่มค้่ค้าขึ้องบร่ษัท้ท้่�ม่อัตรา
การเต่บโตสำ้ง

เสนทางของเอสเอ็มอี (SMEs Journey Line)

เพื่อนใหม
เพื่อนสนิท

กลุมที่เปนคูคา
ของบริษัท

เพื่อนแท
คูคากลุม

ที่มีการเติบโตสูง

เพื่อนแท เอสเอ็มอี (SMEs)

> ร�าน 7-Eleven

> ช�องทางออนไลน� เช�น ออลล� ออนไลน� (ALL Online)

> คุณภาพสินค�า

> ออกแบบผลิตภัณฑ�

> การตลาด

> แหล�งวัตถุดิบสำคัญ

> การเสร�มสร�างศักยภาพไปสู�ตลาดโลก

> การเข�าถึงแหล�งเง�นทุน 

ให�ช�องทางจำหน�าย

ให�ความรู�

ให�การสนับสนุน

เพ��มช�องทางการจำหน�ายสำหรับเอสเอ็มอี  เพ�่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและสร�างแบรนด�

การจัดอบรมและถ�ายทอดความรู�ที่จำเป�นสำหรับเอสเอ็มอี ทั้งเร�่องคุณภาพสินค�า การออกแบบผลิตภัณฑ� การตลาด การจัดการต�นทุน 
การผลิต ตลอดจนความรู�เฉพาะทางตามประเภทธุรกิจ

เป�นสะพานในการสร�างความร�วมมือระหว�างเอสเอ็มอี กับหน�วยงานรัฐ เอกชน หร�อหน�วยงานต�าง ๆ

> เซเว�น เดลิเวอร�่ (7Delivery)

> ช�องทางอ่ืน ๆ  ของบร�ษัท  เช�น พ�น้ท่ีหน�าร�าน 7-Eleven  CP ALL Market  เป�นต�น

> การจัดการต�นทุน

> การผลิต

> ความรู�เฉพาะทางตามประเภทธุรกิจ
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โครงการ SME Shelf & Logo
บร่ษทั้ ซีพ่่ิ่ ออลล์ จำากดั้ (มหาชน) ตระหนักถึง้ข้ึ้อจำากัด้ขึ้องผ้ป้ระกอบการ
เอสำเอ็มอ่ในด้้านองค์ความร้้และงบประมาณ์เพิ่่�อด้ำาเน่นงานด้้าน 
การตลาด้ในช่วงการแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19 จ้ง
ด้ำาเน่นโครงการเพ่ิ่�อสำนับสำนนุกลุ่มผ้ป้ระกอบการเอสำเอม็อใ่ห้สำามารถึ
ยกระดั้บการตลาด้และผล่ตภัณ์ฑ์์ ผ่านการท้ำาชั�นแสำด้งส่ำนค้าเอสำเอ็มอ ่
(SME Shelf) ในร้าน 7-Eleven สำาขึ้าขึ้นาด้ใหญ่ จำานวน 5,926 สำาขึ้า 
ท้ั�วประเท้ศ ตลอด้จนต่ด้ป้ายสำ่งเสำร่มผล่ตภัณ์ฑ์์ “ร่วมอุด้หนุนสำ่นค้า 

SME” ในร้าน 7-Eleven ขึ้นาด้กลางและขึ้นาด้เล็ก เพิ่่�อสำร้างความ
โด้ด้เด้่นขึ้องสำ่นค้าเอสำเอ็มอ่มากย่�งขึ้้�น ภายใต้กลยุท้ธุ์ “3 สำ” ได้้แก่
 • สำะด้วกในการมองเห็น (Easy to see)  

• สำะด้วกในการเขึ้้าถึ้ง (Easy to reach) 
• สำะด้วกในการไว้วางใจ (Easy to trust)

โครงการสรรหาเอสเอ็มอี (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีศักยภาพเข้าสู่ช่องทางจำาหน่ายแบบออฟไลน์และออนไลน์
บร่ษทั้ ซีพ่่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่ำงเสำร่มอุตสำาหกรรม (กสำอ.) ด้ำาเน่นโครงการส่ำงเสำร่มและพัิ่ฒนาผ้้ประกอบการและว่สำาหกจ่ชุมชน
ท้่�ม่ศักยภาพิ่ให้เขึ้้าส่้ำตลาด้โมเด่้ร์นเท้รด้ ผ่านก่จกรรมการจับค้่ธุุรก่จ สำัมมนาออนไลน์ด้้านการเตร่ยมความพิ่ร้อมผ้้ประกอบการ อาท้่  
มาตรฐานผล่ตภัณ์ฑ์์ การสำร้างและออกแบบบรรจุภัณ์ฑ์์ การกำาหนด้ราคา และนวัตกรรมผล่ตภัณ์ฑ์์ โด้ยบร่ษัท้สำ่งเสำร่มให้ผ้้ประกอบการและ
วส่ำาหก่จชมุชนนำาเสำนอผลต่ภณั์ฑ์ ์เพิ่่�อสำร้างโอกาสำในการจำาหนา่ยผลต่ภัณ์ฑ์ผ์่านร้าน 7-Eleven ท้ั�งในร้ปแบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์ตลอด้จน 
เพิ่่�อเป็นการท้ด้สำอบความต้องการตลาด้และขึ้ยายฐานผ้้บร่โภค

ในปี 2564 ม่ผล่ตภัณ์ฑ์์ขึ้องผ้้ประกอบการวางจำาหน่ายผ่านชั�นแสำด้งส่ำนค้าเอสำเอ็มอ่ (SME Shelf) จำานวนกว่า 3,000 รายการ  
ประกอบด้้วยผล่ตภัณ์ฑ์์กลุ่มอาหาร ซี้�งขึ้้�นอย้่กับลักษณ์ะเฉพิ่าะและความต้องการขึ้องแต่ละสำาขึ้า

จํานวนผู�ประกอบการและว�สาหกิจชุมชน
ที่เข�าร�วมโครงการ

 608 ราย

มูลค�าการซื้อ

 10,162 ลานบาท

จํานวนผลิตภัณฑ�ที่เข�าสู�การจําหน�าย
ผ�านช�องทางของบร�ษัททั้งรูปแบบออนไลน�

และออฟไลน�

4,145 รายการ 

เพิ่่�อสำนับสำนุนให้ผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่ (SMEs) สำามารถึเขึ้้าถึ้งช่องท้างการจำาหน่ายท้่�ม่ประสำ่ท้ธุ่ภาพิ่ ภายใต้กรอบด้ำาเน่นการ 3 ให้ บร่ษัท้
ด้ำาเน่นการ “ให้้ช่่องทางจำำาห้น่่าย” ผ่านโครงการสำำาคัญปี 2564 ด้ังน่�
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โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อย
บร่ษัท้ ซี่พิ่่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) ด้ำาเน่นโครงการสำนับสำนุนสำ่นค้า
และผล่ตภัณ์ฑ์์จากชุมชน ผ่านการช่วยประชาสำัมพิ่ันธุ์และสำ่งเสำร่ม
การกระจายส่ำนค้าผ่านช่องท้างการจดั้จำาหนา่ยภายในขึ้องบร่ษัท้ เพ่ิ่�อ
เพ่ิ่�มการกระจายส่ำนค้าและสำร้างรายได้้ให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ 
“ส่ำงเสำร่มพิ่ฒันาผ้้ประกอบการว่สำาหกจ่และชมุชนรายยอ่ย” ตลาด้นัด้
สำวัสำด้่การ (CP ALL Market)” โด้ยม่แนวท้างการสำนับสำนุน ด้ังน่�

• เพ่ิ่�มช่องท้างการจำาหน่ายและกระจายผล่ตภัณ์ฑ์์ระดั้บ 1- 3 ด้าว  
จากชมุชนส่้ำชุมชน (Social Engagement) ผ่านช่องท้างตลาด้นัด้ 
สำวัสำด้่การสำำาหรับพิ่นักงานกลุ่ม ซี่พิ่่ ออลล์ และพิ่นักงานขึ้อง
บร่ษัท้เคร่อเจร่ญโภคภัณ์ฑ์์กว่า 1,000,000 ครอบครัว

• สำนับสำนนุและส่ำงเสำร่มการพิ่ฒันาผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่�ม่คณุ์ภาพิ่ระดั้บ 
4-5 ด้าว จากชุมชนส่้ำมาตรฐานสำากล สำร้างกจ่การเพ่ิ่�อชมุชน 
(Social Enterprise) ออกสำ้่ตลาด้ภายนอก ผ่านแพิ่ลตฟอร์ม
ท้่�หลากหลาย ท้ั�งร้ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ขึ้ององค์กร

โครงการสร้างเถ้าแก่ SME ย่ังยืน
บร่ษัท้ ซี่พิ่่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) ร่วมม่อกับสำมาคมการค้าปล่กและ
เอสำเอ็มอ่ทุ้นไท้ยให้ความร้้เก่�ยวกับมาตรฐานการผล่ตส่ำนค้าในตลาด้
โมเด้่ร์นเท้รด้ให้กับผ้้ประกอบการ ผ่านการสำัมมนาออนไลน์ในหัวขึ้้อ 
“มาตรฐานส่ำนค้าเกษตรกับระบบ GMP โรงคัด้บรรจุผัก ผลไม้สำด้ 
บางชน่ด้ (ป.สำธุ. ฉบับท้่� 386)” และหัวขึ้้อ “เจาะล้กกฎหมาย GMP 
และ อย. ฉบับใหม่ (ป.สำธุ. ฉบับท้่� 420)” โด้ยไม่เสำ่ยค่าใช้จ่าย 

จํานวนผู�ประกอบการที่เข�าร�วมโครงการ 

 64 ราย
ยอดขายที่ผู�ประกอบการได�รับ 

 150,000 บาท
จํานวนผลิตภัณฑ�ที่ได�รับ

การประชาสัมพันธ�และส�งเสร�ม
ช�องทางจําหน�าย

320 รายการ

เพ่ิ่�อเป็นการส่ำงเสำร่มองค์ความร้้ให้แก่ผ้้ประกอบการ ภายใต้กรอบด้ำาเน่นการ 3 ให้ บร่ษทั้ด้ำาเน่นการ “ให้้ความรู้้”้ ผ่านโครงการสำำาคัญปี 2564 ด้งัน่�

จํานวนผู�ประกอบการที่เข�าร�วมการสัมมนา

134 ราย

112 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



โปรแกรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และให้คำาปรึกษากับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
บร่ษัท้ ซี่พิ่่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) พิ่ัฒนาศักยภาพิ่ให้กับผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่ผ่านโครงการ

1. โครู้งการู้ Business Accelerator : โครงการส่ำงเสำร่มผ้้ประกอบการ 
และสำมาช่กหอการค้าไท้ย ท้่�บร่ษัท้ร่วมม่อกับหอการค้า 
และสำภาหอการค้าแห่งประเท้ศไท้ย ให้ผ้้ประกอบการเตร่ยม
ความพิ่ร้อมเขึ้้าส่้ำการประเม่นผล่ตภัณ์ฑ์์ผ่านระบบออนไลน์  
เพ่ิ่�อใหผ้้ป้ระกอบการได้้รบัท้ราบจดุ้แขึ้ง็และจดุ้ออ่น ตลอด้จน 
แนวท้างในการปรับปรุงและพิ่ัฒนาผล่ตภัณ์ฑ์์ รวมถึ้งการ
ขึ้ยายโอกาสำในการนำาเสำนอผล่ตภัณ์ฑ์์ให้กับโมเด่้ร์นเท้รด้ 
และอบรมเพิ่่�มศักยภาพิ่ให้กับผ้้ประกอบการ

2. โครู้งการู้ Big Brother Season 5 : โครงการท้่�ร่วมเป็นพิ่่�เล่�ยง
ท้างธุุรก่จให้กับผ้้ประกอบการ 2 ร้ปแบบ 1) การด้้แล 
แบบรวม (50-60 ราย) เช่น การประชุมกับผ้้บร่หาร  
เย่�ยมพ่ิ่�นท้่�ปฏิ่บัต่งาน ห้องเร่ยนด้้านการเง่น และการสำร้าง 
แรงบันด้าลใจเก่�ยวกับกลยุท้ธุ์ธุุรก่จ เป็นต้น 2) การด้้แลแบบ
เขึ้้มขึ้้น ซี้�งมุ่งเน้นเฉพิ่าะผ้้ประกอบการท่้�ผ่านกระบวนการ 
คดั้เล่อกเข้ึ้าด้้แลครั�งละ 2-3 ราย โด้ยการลงพ่ิ่�นท้่�ปฏิบ่ต่ังานจร่ง 
เพ่ิ่�อประเม่นและหาโอกาสำในการพัิ่ฒนาศักยภาพิ่ขึ้อง 
ผ้้ประกอบการ

3. โครู้งการู้ Privilege : โครงการมอบส่ำท้ธุป่ระโยชน์ให้กบัสำมาช่ก
หอการค้าและเครอ่ขึ้า่ยในชว่งการแพิ่รร่ะบาด้ขึ้องโรคตด่้เช่�อ
ไวรัสำโคว่ค 19 เช่น เพ่ิ่�มแตม้ ออลล ์เมมเบอร ์(ALL Member) 
ให้กับสำมาช่ก ตลอด้จนการส่ำงเสำร่มการขึ้ายท้ั�งในช่องท้าง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มช่องท้างการประชาสำัมพัิ่นธุ์
ผล่ตภัณ์ฑ์์ขึ้องผ้้ประกอบการ ออลล์ ด่้ล (ALL Deal) และ  
ช็อป อ่น ช็อป (Shop in Shop) เป็นต้น

4. โครู้งการู้ SME Consult & Clinic : เพิ่่�อเปิด้โอกาสำให้ผ้้ประกอบการ  
ผ้้ผล่ตส่ำนค้าได้้ซัีกถึามข้ึ้อสำงสัำยเก่�ยวกับกระบวนการผล่ต 
ส่ำนค้าตามมาตรฐาน ตั�งแต่กระบวนการแรกจนถ้ึงการผล่ตเป็น 
ผล่ตภัณ์ฑ์์อย่างใกล้ช่ด้ แบบ 1 ต่อ 1 กับผ้้เช่�ยวชาญขึ้อง  
ซี่พ่ิ่ ออลล์ เพ่ิ่�อให้ผ้้ประกอบการได้้นำาไปปรับใช้ในการผล่ต 
ส่ำนค้าให้ถึ้กต้องตามมาตรฐาน รวมถึ้งให้คำาปร้กษาในเร่�อง 
เง่นทุ้น องค์ความร้้ในการพิ่ัฒนาธุุรก่จ

1

2

3

4
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
บร่ษทั้ร่วมม่อกบักรมธุรุกจ่การค้า ด้ำาเน่นโครงการพิ่ฒันาผ้ป้ระกอบการ
ส่ำนค้าชุมชน เพ่ิ่�อส่ำงเสำร่มส่ำนค้าชุมชนให้ม่ตลาด้รองรับ โด้ยม่กลุ่ม 
เป้าหมายเป็นผ้้ประกอบการโอท้อป ซี่เล็คท้์ (OTOP Select) และ 
ผ้ป้ระกอบการเคร่อขึ้า่ยธุรุกจ่ MOC Biz Club ท้่�บร่ษทั้ใหก้ารสำนบัสำนนุ
ผ่านการจัด้สำัมมนา การให้คำาปร้กษา การเขึ้้าร่วมเป็นคณ์ะกรรมการ
คัด้เล่อกผ้้ประกอบการส่ำนค้าโอท้อป ตลอด้จนสำนับสำนุนให้จำาหน่าย
ส่ำนคา้ผ่านร้านในกลุ่ม ซ่ีพ่ิ่ ออลล ์ภายใต้เกณ์ฑ์์การคัด้เล่อกส่ำนค้าขึ้อง
องค์กร ด้ังน่� 1) ม่นวัตกรรมและความแตกต่าง 2) จุด้ขึ้ายชัด้เจน  
ม่เอกลักษณ์์เฉพิ่าะตัว 3) ตรงตามกระแสำน่ยม 4) ราคาเหมาะสำมกับ
ปร่มาณ์และคุณ์ภาพิ่ 5) บรรจุห่บห่อ บรรจุภัณ์ฑ์์ได้้มาตรฐาน 6)  
ม่สำญัลกัษณ์์รบัประกันคุณ์ภาพิ่ 7) ม่ตารางแสำด้งอายุส่ำนค้าท้่�ตรงตาม

โครงการ มิตรแท้โชห่วย
บร่ษทั้ สำยามแม็คโคร จำากดั้ (มหาชน) เด่้นหน้าเคย่งข้ึ้างผ้้ประกอบการ
รายย่อยหร่อโชห่วย ร้านขึ้องคนในชุมชนท้่�อย่้ค้่คนไท้ยมายาวนาน 
ด้ำาเน่นโครงการ ม่ตรแท้้โชห่วย ต่อเน่�องเป็นปีท้่� 14 ท้ำาหน้าท้่� 
เป็นค้ค่ด่้ท้างธุรุกจ่และพ่ิ่�เล่�ยงให้ร้านค้าเลก็ ๆ ในชุมชนได้้เก่ด้ความ
เปล่�ยนแปลง พิ่ฒันาไปตามยคุสำมัย และอย่้รอด้เต่บโตได้้ในท้กุว่กฤต
ผ่านมาตรการ 

 กำาหนด้นโยบายช่วยเหล่อผ่านแคมเปญด้้านราคา การตลาด้ 
การจดั้กจ่กรรม เพิ่่�อใหส้ำามารถึเขึ้า้ถ้ึงส่ำนคา้ราคาขึ้ายสำง่ ส่ำนคา้
ราคาด่้ท้ำากำาไรได้้ ผ่านศ้นย์จำาหน่ายแม็คโครทุ้กสำาขึ้า และ
แม็คโครคล่ก 

 ม่ผ้้เช่�ยวชาญจาก “ศ้นย์ม่ตรแท้้โชห่วย” ช่วยเหล่อให้คำา
ปร้กษา เต่มเต็มองค์ความร้้ด้้านต่าง ๆ  ผ่านการนำาเท้คโนโลย่
มาใช้ในระบบการบร่หารจัด้การร้านค้า สำร้างแพิ่ลตฟอร์ม
ออนไลน์โชห่วย แนะนำาการให้บร่การเด้ล่เวอร่� และการ
ปรับปรุงร้านให้ม่ความท้ันสำมัย

 ให้ความช่วยเหล่อเม่�อประสำบภัยพิ่่บัต่

เกณ์ฑ์์มาตรฐาน และ 8) ม่เอกสำารประกอบสำ่นค้า ซี้�งผ้้ประกอบการ
ท้่�ผ่านการคัด้เล่อกนั�น จะได้้เขึ้้ารับการประเม่นศักยภาพิ่ (Product 
Health Check) เพิ่่�อเขึ้้าร่วมก่จกรรมจับค้่ท้างธุุรก่จ (Business 
Matching) ต่อไป

ในปี 2564 บร่ษัท้ร่วมพัิ่ฒนาโชห่วย ให้เป็น “โชห่วยยุคใหม่”  
ครองความเป็น “ม่ตรแท้ช้มุชน” อย่างยั�งย่น เพิ่่�อเสำร่มรายได้้ ลด้ต้นท้นุ 
ขึ้องผ้ป้ระกอบการ โด้ยผ้เ้ช่�ยวชาญจากศน้ยม่์ตรแท้้โชหว่ย รว่มพิ่ฒันา
ร้านโชห่วยให้ครบเคร่�อง ตอบโจท้ย์ความต้องการขึ้องล้กค้าท้่�เปล่�ยนไป  
รวมถ้ึงเป็นศ้นย์กลางและท้่�พ้ิ่�งในการซี่�อส่ำนค้าขึ้องคนในชุมชน อาท้ ่ 
1) เสำร่มบร่การรา้นเลก็ใหค้รบวงจร ต้แ้ช่ครัวชมุชนขึ้ายอาหารแช่แขึ้ง็  
ต้้ขึ้ายกาแฟอัตโนมัต่ ท้ำาหน้าท้่�คาเฟ่ขึ้องชุมชน เคร่�องซีักผ้า 
หยอด้เหร่ยญ พิ่ฒันามมุอาหารสำตัว์ มมุส่ำนค้าไอท้ ่2) นำาเท้คโนโลย่ระบบ 
ขึ้ายหน้าร้าน (POS : Point of Sale) มาใช้จัด้การ และ 3) สำร้างเคร่อข่ึ้าย
การขึ้ายและรับสำั�งสำ่นค้าจากชุมชนผ่านเฟซีบุ�ก กลุ่มไลน์

จํานวนสินค�าที่ผู�ประกอบการนําเสนอผ�านโครงการพัฒนา
ผู�ประกอบการสินค�าชุมชน

136 รายการ

ป� 2564  จํานวนร�านโชห�วยที่เข�าร�วมโครงการมิตรแท�โชห�วย 

72,832 ราน
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โครงการบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)
บร่ษัท้สำ่งเสำร่มผ้้ประกอบการให้เก่ด้สำภาพิ่คล่องและเขึ้้าถึ้งแหล่งเง่นทุ้นภายใต้สำถึานการณ์์ 
การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19 ท้่�สำ่งผลกระท้บต่อการด้ำาเน่นธุุรก่จขึ้อง 
ผ้้ประกอบการโด้ยตรง ผ่านแนวท้างการลด้ผลกระท้บท้่�หลากหลาย อาท้่ 

 ชำาระหน่�ค่าส่ำนค้าและบร่การให้ผ้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่ภายใน 30 วัน เพ่ิ่�อบรรเท้า
ปัญหาสำภาพิ่คล่องให้กับผ้้ประกอบการ ภายใต้โครงการ Faster Payment ขึ้อง 
สำภาอุตสำาหกรรมแห่งประเท้ศไท้ย

 การสำนับสำนุนด้อกเบ่�ยพ่ิ่เศษ เพิ่่�อให้ผ้้ประกอบการเขึ้้าถ้ึงสำถึาบันการเง่นและแหล่ง 
เง่นทุ้นได้้

 สำนับสำนุนและเป็นสำะพิ่านเช่�อมผ้้ประกอบการให้เขึ้้าร่วม SME Co-payment ท้่�ช่วยลด้
ภาระค่าบร่การท้างธุุรก่จและเพ่ิ่�มความสำามารถึท้างการแข่ึ้งขัึ้น อาท้ ่ ค่าใช้จ่ายในการ
จด้ท้ะเบย่นขึ้อรับรองมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายในการพิ่ัฒนาศักยภาพิ่ท้างธุุรก่จ

 สำ่งเสำร่มการกระจายสำ่นค้าเกษตรท้่�ได้้รับผลกระท้บสำ่นค้าล้นตลาด้

 สำนับสำนุนช่องท้างออนไลน์สำำาหรับนำาเสำนอส่ำนค้าขึ้องผ้้ประกอบการในก่จกรรมจับค้่
ธุุรก่จ “All Business Matching”

เพิ่่�อเพ่ิ่�มศักยภาพิ่และความสำามารถึในการแข่ึ้งขัึ้นขึ้อง SMEs ในช่วงสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19  
ภายใต้กรอบด้ำาเน่นการ 3 ให้ บร่ษัท้ด้ำาเน่นการ “ให้้การู้สน่ับสนุ่น่” ผ่านโครงการสำำาคัญปี 2564 ด้ังน่�
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โครงการกล้วยหอมทอง

โครงการต่อเน่�องสำ่งเสำร่มเกษตรกรกล้วยหอมท้อง มุ่งด้ำาเน่นงาน
สำนับสำนุนส่ำนค้าจากเกษตรกรและผ้้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเน่�อง  
เร่�มตั�งแต่การท้ำาส่ำ�อการสำอนเพ่ิ่�อให้ความร้้เกษตรกร ส่ำงเสำร่มการปล้ก
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสำอบย้อนกลับท้่�มาขึ้องผล่ตภัณ์ฑ์์ได้้  

สำ่งเสำร่มความร้้เร่�องบรรจุภัณ์ฑ์์ การเก็บรักษา ตลอด้จนมุ่งเพ่ิ่�ม
ช่องท้างกระจายส่ำนค้า ท้ั�งในร้ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านร้าน 
7-Eleven และเซีเว่น เด้ล่เวอร่� (7Delivery) 

โครงการกล้วยหอมท้องสำร้างรายได้้ขึ้องเกษตรกรและผ้้ประกอบการ
รายย่อยเพ่ิ่�มข้ึ้�น เกด่้การจ้างงานในชุมชนมากย่�งข้ึ้�น ปัจจบัุนโครงการฯ 
ครอบคลุมพิ่่�นท้่�การเกษตรกว่า 22,326 ไร่ ใน 36 จังหวัด้

พิ่ร้อมกนัน่� ผลการประเม่นผลกระท้บจากการด้ำาเน่นโครงการท่้�ผ่านมา 
พิ่บว่าโครงการกล้วยหอมท้องก่อให้เก่ด้ผลกระท้บเช่งบวกมากกว่า
เช่งลบค่ด้เป็น 25.12 เท้่า 

อบรมให�ความรู�เกษตรกร
ส�งเสร�มการเพาะปลูก
ที่มีมาตรฐาน 
สามารถตรวจสอบได�

ออกแบบบรรจ�ภัณฑ�
ยืดอายุการเก็บรักษา ส�งเสร�มการแปรรูป เพ��มช�องทาง

การกระจายสินค�า

ริายั่ได้สุ่ทธิเฉลี�ยั่เพ่ิีมขึ้�นข้องผ้่ปัริะกอบการิริายั่ย่ั่อยั่ 
และเกษติริกริคิดเป็ัน

4.2 ล้านบาท ห้รืิอคิดเป็ันร้อยละ 56.12 
เปัริียั่บเทียั่บก่บการิดำาเนินการิก่อนเข้้าริ่วมโคริงการิกล้วยั่ห้อมทองก่บบริิษ่ท 

จำานวนเกษติริกริที�เข้้าร่ิวมโคริงการิกล้วยั่ห้อมทองก่บบริิษ่ท 

1,845 ราย 

(เพ่ิีมขึ้�น ร้อยละ 63 เทียั่บปีั 2563)

ผลผลิติกล้วยั่ห้อมทองเข้้าส่่่ติลาดจำานวน 

97.7 ล้านลูกต่อปี  

คิดเปั็นม่ลค่าทางเศริษฐกิจ 775 ล้านบาท  
(ผลผลิติกล้วยั่ห้อมทองลดลง 24 ล่กติ่อว่น เทียั่บปัี 2563)

ซีพี ออลล์ เคียงข้างเกษตรกรไทย
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นอกจากน่� บร่ษัท้ยังได้้ขึ้ยายผลการด้ำาเน่นงานไปยังเกษตรกรกลุ่มผลไม้ตามฤด้้กาล กลุ่มผลไม้ตัด้แต่ง กลุ่มผักพิ่ร้อมปรุง และกลุ่มสำลัด้ผัก 
เพิ่่�อเพิ่่�มม้ลค่าสำ่นค้าเกษตร ม่ตลาด้ท้่�แน่นอน และกระจายรายได้้สำ้่ท้้องถึ่�น

เกษตรกรที่เข�าร�วมโครงการ  

1,107 ราย
เพ��มความหลากหลาย

ให�กับสินค�าที่จําหน�ายในร�าน 
7-Eleven 

322 รายการ

จํานวนพ�้นที่เพาะปลูก 

50,583 ไร

ผลลัพธ

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคม ผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

คุณคาทางเศรษฐกิจ คุณคาทางสังคม คุณคาทางสิ�งแวดลอม

- สร�างรายได�ที่มั่นคง
- เพ��มมูลค�าสินค�าทางการเกษตร
- พัฒนามาตรฐานการผลิตสินค�าทางการเกษตร

-  สร�างศูนย�การเร�ยนรู�การปลูกกล�วย
-  ถ�ายทอดอาชีพ จากรุ�นสู�รุ�น
-  กลุ�มเกษตรกรเข�มแข็ง มีความสามารถ

ในการแข�งขัน
-  สุขภาพที่ดีข�้นของคนในชุมชนอันเนื่องมาจาก

การลดการใช�สารเคมี

-  ลดการใช�สารเคมี เพ��มการใช�สารชีวภาพ
-  ลดการปนเป��อนและตกค�างของสารเคมี

ในพ�้นที่การเกษตร
-  ลดการใช�น้ำและทรัพยากรอื่น ๆ และใช�

ให�คุ�มค�าตามหลัก GAP
-  มีการรักษาคุณภาพดินตามหลัก GAP
- พัฒนาบรรจ�ภัณฑ�กล�วยหอมทองให�ใช�

พลาสติกลดลง ร�อยละ 16.5 แต�ยังคง
คุณสมบัติในการ ถนอมอายุกล�วยหอมทอง
ได�เช�นเดิม

-  เกษตรกร ผู�ประกอบการเข�าร�วมโครงการ 
1,845 ราย

-  พ�้นที่เพาะปลูกรวม 22,326 ไร�
-  รายได�ของผู�ร�วมโครงการเพ��มข�้นเฉลี่ย 

4.2 ล�านบาทต�อป�
-  ผลผลิตกล�วยหอมทองเพ��มข�้น 
 97.7 ล�านลูกต�อป� คิดเป�นมูลค�าทางเศรษฐกิจ 

775 ล�านบาท

-  สร�างอาชีพให�ชุมชน โดยสนับสนุนให�
โรงคัดบรรจ�แต�ละภูมิภาครับกล�วยหอมทอง
จากเกษตรกรในแต�ละพ�้นที่ เพ�่อเป�นการ
กระจายรายได�และอาชีพ

-  เพ��มช�องทางการจำหน�าย โดยสามารถขยาย
โรงคัดบรรจ�ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพ�่อส�ง
กล�วยหอมทองให�กับร�าน 7-Eleven กว�า 
13,134 สาขา คิดเป�นมูลค�า 775 ล�านบาท

-  การใช�สารเคมีท่ีเหมาะสมในปร�มาณท่ีปลอดภัย 
ส�งเสร�มการใช�ปุ�ยชีวภาพและชีวภัณฑ� 
ทำให�การใช�สารเคมีกำจัดศัตรูพ�ชและปุ�ยเคมี
ลดลงกว�าร�อยละ 26 สามารถลดต�นทุนให�กับ
เกษตรกร 1,875 บาทต�อไร�

-  ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�ามากข�้น
-  ช�วยรักษาคุณภาพดิน

ดานเศรษฐกิจ
(Total annual additional 

net revenue generated for farmer)

ดานสังคม
(Total annual societal 

from plastic production)

ดานสิ�งแวดลอม
(Total annual downstream 
impact from plastic waste)

ผลกระทบทางธุรกิจขั้นต�น 
(Upstream Impact)

795
ล�านบาท

12.4
ล�านบาท

19.2
ล�านบาท

ผลกระทบทางธุรกิจขั้นปลาย 
(Downstream Impact)

โครงการกลวยหอมทองกอใหเกิด
ผลกระทบเชิง   ผลกระทบเชิง - 25.12 เท�า+
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โครงการเคียงข้างเกษตรกรไทย
บร่ษัท้ สำยามแม็คโคร จำากัด้ (มหาชน) สำนับสำนุนเกษตรกร 
ผ่านแพิ่ลตฟอร์มแห่งโอกาสำ ใน 3 สำ่วนสำำาคัญ 1. ขึ้ยายช่องท้างการ
ตลาด้ผ่านชอ่งท้างออฟไลนแ์ละออนไลน ์ครอบคลุมท้ั�งในประเท้ศและ
ต่างประเท้ศ 2. พิ่ัฒนาองค์ความร้้ นำาเท้คโนโลย่ด้่จ่ท้ัลและนวตักรรม
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพิ่่�อเพ่ิ่�มศักยภาพิ่ท้างการแข่ึ้งขัึ้น 3. สำนับสำนุน
เร่�องขึ้องเงน่ทุ้นและสำภาพิ่คล่อง โด้ยในปี 2564 ได้้ด้ำาเน่นการส่ำงเสำร่ม  
และช่วยเหล่อเกษตรกรรายย่อยในหลายมาตรการ ประกอบด้้วย

• รับซี่�อผลไม้ตามฤด้้กาล ผัก ส่ำนค้าประมง กระจายส่ำนค้าส่้ำ 
ท้กุสำาขึ้าท้ั�วประเท้ศ พิ่ร้อมสำง่เสำร่มการขึ้ายกระตุ้นการบร่โภค  
และร่วมวางแผนการพัิ่ฒนาผลผล่ต เพิ่่�อส่ำงเสำร่มการสำร้างรายได้้
และระบายส่ำนค้าให้กับเกษตรกรและผ้้ประกอบการท้่�ได้้รับ
ผลกระท้บจากการแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19 
ตลอด้จนเปน็การลด้ปญัหาเร่�องผลผล่ตเกษตรกรรมลน้ตลาด้
และราคาตกตำ�า

ผลผลิตทางการเกษตร แนวทางการสนับสนุนและผลลัพธ์

กุ้ง

• สำนับสำนนุเกษตรกรเล่�ยงกุง้รายย่อยกว่า 945 ราย

• รับซี่�อกุง้กว่า 2,714 ตัน

ผลไม้ฤดูกาล	เช่น	ทุเรียน	เงาะ	มังคุด	ลำาไย	ล้ินจ่ี	
ลองกอง	มะม่วง	เป็นต้น

• รับซี่�อผลไม้จากเกษตรกรรายย่อยท้่�ได้้รับผลกระท้บจากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่

ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรสัำโคว่ด้ 19 และภาวะส่ำนค้าล้นตลาด้กว่า 7,500 ราย

• รับซี่�อผลไม้กว่า 7,750 ตัน

มังคุดภาคใต้

• รับซี่�อมงัคดุ้จากชาวสำวนภาคใต้ท่้�ผลผล่ตล้นตลาด้กว่า 550 ตัน 

มะม่วง

• รับซี่�อผลไม้จากเกษตรกรรายย่อยกว่า 3,000 ตัน

• จดั้ “เท้ศกาลมะม่วงสำด้ คุณ์ภาพิ่ด่้ ส่ำงตรงจากสำวน” เพ่ิ่�อกระตุ้นการบร่โภคผลไม้ไท้ย

ข้าวโพดหวาน

• ร่วมกับเกษตรจงัหวดั้และพิ่าณ่์ชย์จังหวดั้นครราชส่ำมา ในการเช่�อมโยงกบั 

กลุ่มเกษตรกรในอำาเภอครบุร่และอำาเภอเส่ำงสำาง จงัหวดั้นครราชส่ำมา ท่้�ได้้รับ 

ผลกระท้บจากภาวะผลผล่ตล้นตลาด้

• รับซี่�อข้ึ้าวโพิ่ด้หวานกว่า 50 ตัน จากเกษตรกร 150 ราย
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• จดั้ตั�งศน้ย์กระจายส่ำนค้าย่อยในภ้ม่ภาคตา่ง ๆ  6 แห่ง เพ่ิ่�มโอกาสำในการรบัซี่�อตรง (Direct Sourcing) ให้เกษตรกรรายย่อยท้ั�วประเท้ศ 
โด้ยเปิด้แห่งแรกท้่�จังหวัด้เช่ยงใหม่ 

• ร่วมกบักระท้รวงเกษตรและสำหกรณ์์ มหาว่ท้ยาลยัเกษตรศาสำตร์ สำ่งเสำร่มเกษตรแปลงใหญ่ พิ่ัฒนามาตรฐานการเพิ่าะปล้กการปฏ่ิบัต่
ท้างการเกษตรท้่�ด้่ (GAP) ให้กับเกษตรกร 

• โครงการจับค้่ธุุรก่จ Business Matching ตามภ้ม่ภาคต่าง ๆ เพิ่่�มโอกาสำเกษตรกรได้้เขึ้้าถึ้งช่องท้างจำาหน่ายท้่�มั�นคง

• ส่ำงเสำร่มสำภาพิ่คล่องให้กับเกษตรกรและผ้้ประกอบการ ด้้วยการกำาหนด้ระยะเวลาการชำาระส่ำนค้า (Credit Term) สำ่วนใหญ่ 
ไม่เก่น 30 วัน

จํานวนเกษตรกรที่เข�าร�วมโครงการ  

1,500 ราย
จํานวนเกษตรกรเข�าร�วมโครงการได�รับการรับรอง 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

350 ราย

โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต 
ซี่พ่ิ่แรม ด้ำาเน่นโครงการเกษตรกรค้่ช่ว่ตมาอย่างต่อเน่�อง เพิ่่�อยกระดั้บคุณ์ภาพิ่ช่ว่ตขึ้อง
เกษตรกรในชุมชน สำนับสำนุนอาช่พิ่มั�นคงให้ชุมชน รวมไปถึ้งการบ้รณ์าการท้ักษะและ 
องคค์วามร้ต้า่ง ๆ  ด้้านเกษตรกรรม ตลอด้จนใหค้วามสำำาคญักบัการปล้กพ่ิ่ช ภายใตก้ารปฏิบ่ต่ั
ท้างการเกษตรท้่�ด่้และเหมาะสำมตามมาตรฐานการปฏ่ิบัต่ท้างการเกษตรท้่�ด่้และเหมาะสำม 
(Good Agriculture Practices หร่อ GAP) ในปี 2564 ม่การขึ้ยายผลการผล่ตท้างการเกษตร
อย่างต่อเน่�อง สำร้างรายได้้และประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรได้้อย่างยั�งย่น

ผลลัพธ์

เกษติริกริที�ได้ร่ิบการิส่่งเส่ริิม 
อาชีพีด้านการิเกษติริ 

169 ราย

การบูรณาการทักษะและองคความรู

วิชาการเกษตร

การตลาด

การลงทุน

เกษติริกริที�ได้ร่ิบการิร่ิบริอง 
การิเพีาะปัล่กติามมาติริฐาน GAP  

ร้อยละ 100
เกษติริกริที�เพีาะปัล่กในโคริงการิ
ส่ามาริถติริวจส่อบย้ั่อนกล่บข้้อม่ล 
ผ่านแอปัพีลิเคช่นบนมือถือได้ 

ร้อยละ 100

ริายั่ได้ชุมชนเพ่ิีมขึ้�น 

21.74
ล้านบาทต่อปี
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ซีพี ออลล์ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง
บร่ษัท้มุ่งสำนับสำนุนการม่คุณ์ภาพิ่ช่ว่ตท้่�ด่้ให้กับกลุ่มเปราะบาง ซี้�งผลกระท้บจากการเปล่�ยนแปลงด้้านเท้คโนโลย่อย่าง
รวด้เรว็ ตลอด้จนการเปล่�ยนแปลงโครงสำร้างท้างสัำงคม สำง่ผลให้เกด่้ช่องว่างและความเหล่�อมลำ�าท้างสัำงคมท้่�ม่ความชดั้เจน
มากย่�งข้ึ้�น บร่ษัท้ด้ำาเน่นงานด้้านการสำร้างความเท้่าเท้่ยมในสัำงคม ยกระดั้บคุณ์ภาพิ่ช่ว่ตและความเป็นอย่้ขึ้องประชาชน
กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเน่�อง ตลอด้จนสำนับสำนุนการเขึ้้าถึ้งสำ่ท้ธุ่ขึ้ั�นพิ่่�นฐานภายใต้การด้ำาเน่นโครงการ

โครงการเปิดพ้ืนท่ี สร้างโอกาส (ผู้พิการท่ัวไป) : Giving Space
บร่ษัท้ ซี่พ่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) ด้ำาเน่นโครงการ “เปิด้พ่ิ่�นท้่�  
สำร้างโอกาสำ” มาอย่างต่อเน่�อง โด้ยจดั้สำรรพ่ิ่�นท้่�หน้าร้าน 7-Eleven ใหแ้ก่ 
องค์กรคนพ่ิ่การท่้�ม่ศักยภาพิ่ ใช้พ่ิ่�นท้่�ร้านจำาหน่ายส่ำนค้าหร่อ
ผล่ตภัณ์ฑ์์จากกลุ่มผ้้พ่ิ่การโด้ยไม่ม่ค่าใช้จ่าย เพิ่่�อเพ่ิ่�มช่องท้างการ
จำาหน่ายส่ำนค้า ตลอด้จนสำร้างรายได้้และยกระดั้บการพิ่ฒันาคณุ์ภาพิ่ช่ว่ต
ให้แก่กลุ่มผ้้พ่ิ่การ ปัจจุบันโครงการม่การขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตครอบคลุม  
สำมาคมคนพ่ิ่การจังหวัด้อ่างท้อง สำมาคมรวมใจคนพ่ิ่การจังหวัด้
อุด้รธุาน่ สำภาคนพ่ิ่การทุ้กประเภท้จังหวัด้นครพิ่นม และสำมาคม 
คนพ่ิ่การจังหวดั้นครนายก โด้ยม่จำานวนผ้เ้ข้ึ้าร่วมโครงการกว่า 120 ราย 
พิ่ร้อมท้ั�งรายได้้เฉล่�ยตอ่ครวัเร่อนเพ่ิ่�มข้ึ้�น 800-1,000 บาท้ต่อสำปัด้าห์ 

นอกจากน่� บร่ษัท้เล็งเห็นความสำำาคัญในการเปิด้โอกาสำและสำนับสำนุน
ผ้้พ่ิ่การ โด้ยมุ่งยกระด้ับส่ำนค้าและผล่ตภัณ์ฑ์์ขึ้องผ้้พ่ิ่การเป็นส่ำนค้า 
ในชั�นวางสำ่นค้าในร้าน 7-Eleven (On Shelf) ภายในปี 2565 อ่กท้ั�ง 
เปิด้รับกลุ่มผ้้พ่ิ่การท้่�ม่ส่ำนค้าและผล่ตภัณ์ฑ์์แต่ขึ้าด้ช่องท้างการ 
จำาหนา่ย ตลอด้จนการสำนบัสำนนุผล่ตภณั์ฑ์์ให้ม่มาตรฐาน การสำง่เสำร่ม 
เร่�องบรรจภัุณ์ฑ์์ การออกแบบสำลากผล่ตภัณ์ฑ์์ และคำาแนะนำาในการเพ่ิ่�ม 
ช่องท้างการจำาหน่ายผ่านช่องท้างออนไลน์

โครงการ CP ALL x Art Story by Autistic Thai สร้างโอกาสด้วยศิลปะ
บร่ษัท้ส่ำงเสำร่มการสำร้างอาช่พิ่ สำร้างรายได้้ให้กับเยาวชน และบุคคลออท้่สำต่กอย่างต่อเน่�อง 
โด้ยประสำานความร่วมม่อกับม้ลน่ธุ่ออท้่สำต่กไท้ย ในการพัิ่ฒนาและจัด้จำาหน่ายส่ำนค้าพ่ิ่เศษ 
อาท้่ หน้ากากผ้า กระเป๋า ร่ม หมวก และสำมุด้โน้ต ผ่านท้างหน้าร้าน Boutique for All และ 
www.shopat24.com โด้ยรายได้้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการพัิ่ฒนาส่ำนค้า จะมอบให้แก่ม้ลน่ธุ่ 
ออท้่สำต่กไท้ยในการด้ำาเน่นก่จการต่อไป ผลลัพิ่ธุ์ในปี 2564 

 จำาหน่ายสำ่นค้าท้ั�งหมด้ กว่า 18,500 ชุด้

 รายได้้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ม้ลน่ธุ่ออท้่สำต่กไท้ย 215,544 บาท้
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โครงการส่งเสริมทักษะและอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง  
(สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย)
บร่ษทั้ ซีพ่่ิ่แรม จำากัด้ (ขึ้อนแก่น) ร่วมกับ เคร่อเจร่ญโภคภัณ์ฑ์์ จดั้อบรม
ให้ความร้้ด้้าน GMP และการจัด้การวัตถึดุ่้บท้างการเกษตรก่อนส่ำงมอบ  
เช่น พิ่ร่กข่ึ้�หน้แด้ง หอมแด้ง กระเท้ย่มไท้ย และต้นหอม ให้ได้้มาตรฐาน  
GMP โด้ยม่กลุ่มเกษตรกรและผ้้พ่ิ่การเขึ้้าร่วม 94 ครัวเร่อน  
ซี้�งวัตถึุด่้บท้างการเกษตรจะถึ้กนำาไปใช้ต่อในกระบวนการผล่ต 
ข้ึ้าวกล่อง เช่น ข้ึ้าวกะเพิ่ราหม้ ข้ึ้าวกะเพิ่ราไก่ไข่ึ้ด้าว ข้ึ้าวเหน่ยวลาบหม้  
ปลาผัด้พิ่ร่กสำด้ และเส้ำนใหญ่ผัด้ซี่อ่�วหม้ เป็นต้น ท้่�จำาหน่ายในร้าน 
7-Eleven ในพิ่่�นท้่�ภาคตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ

โครงการ A Better Life (สร้างชีวิตเพ่ือสังคม)
หน่วยงานคัด้สำรรและเบลล่น่� พิ่ร่เม่ยมคาเฟ่ ร่วมม่อกับกรมพ่ิ่น่จและคุม้ครองเด็้กและเยาวชน  
ภายใต้กระท้รวงยุต่ธุรรม ออกแบบหลักสำ้ตรท้ักษะว่ชาช่พิ่พิ่่�นฐานการชงกาแฟให้กับเด้็กและ
เยาวชน ตั�งแตป่ี 2560 เพ่ิ่�อแก้ไขึ้ บำาบดั้ ฟ้ื้นฟ้สำภาพิ่จต่ใจเด็้กและเยาวชน โด้ยเตร่ยมความพิ่ร้อม
ก่อนถึ้กปล่อยตัวออกมาใช้ช่ว่ตในสัำงคม ท้ั�งในด้้านท้ักษะว่ชาช่พิ่และด้้านการศ้กษา  
เพิ่่�อตอบโจท้ย์ตลาด้แรงงาน โด้ยกลุ่มเป้าหมาย ค่อ คร้ฝึก เด้็กและเยาวชนในกรมพ่ิ่น่จฯ  
ซี้�งวัตถึุประสำงค์ค่อเพิ่่�อสำร้างแรงบันด้าลใจให้รักในว่ชาช่พิ่บาร่สำต้า และกระตุ้นการเร่ยนร้้  
รวมถ้ึงม่การจัด้การแข่ึ้งขัึ้นบาร่สำต้า สำนับสำนุนเด้็กและเยาวชนเขึ้้าส่้ำการแข่ึ้งขัึ้นในเวท้ ่
ระด้ับประเท้ศและต่อยอด้สำ้่เวท้่ระด้ับสำากล

โด้ยในปี 2564 หน่วยงานคัด้สำรรและเบลล่น่� พิ่ร่เม่ยมคาเฟ่ ได้้ร่วมม่อกับกระท้รวงยตุ่ธุรรม สำร้าง
ร้านต้นแบบ (Role Model) สำำาหรับเป็นท้่�ฝึกฝนและพัิ่ฒนาท้กัษะด้้านว่ชาช่พิ่ให้แก่น้อง ๆ โด้ย
เปิด้ร้าน Bellinee’s ร้ปแบบ Grab & Go ในกระท้รวงยตุ่ธุรรม ซี้�งเป็นสำถึานท่้�จร่งก่อนออกไป
ด้ำาเน่นช่ว่ตภายนอก โด้ยม่การลงนามเซี็น MOU ร่วมกับกรมพ่ิ่น่จคุม้ครองเด้ก็และเยาวชน  
เป็นร้านสำวัสำด่้การส่ำงเสำร่มและพิ่ัฒนาท้ักษะ และสำนับสำนุนสำายว่ชาช่พิ่ให้แก่เด้็กและเยาวชน  
เพ่ิ่�อการต่อยอด้อย่างยั�งย่นและลด้การกระท้ำาผ่ด้ซีำ�าอย่างต่อเน่�อง

จํานวนเกษตรกร
และผู�พ�การที่เข�าร�วมโครงการ  

94 ราย
มูลค�าการจัดซื้อ 

8.84 ลานบาท

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ี ได้รับ

เด็กและเยั่าวชนที�ได้ร่ิบการิฝึกท่กษะ
ด้านวิชาชีพี 

กว่า 500 รายสะสม

ส่ร้ิางอาชีพีและริายั่ได้ ให้้เด็ก 
และเยั่าวชนกริมพิีนิจ  

270,000 บาท
(เร่ิิมดำาเนินการิ ติ.ค. 64)

ร้อยละ 100
เดก็และเยั่าวชนที�เข้้าร่ิวมโคริงการิ 
ไม่กล่บมาทำาผดิซีำ�า
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โครงการ คนไทยไม่ท้ิงกัน
ก่อตั�งเม่�อปี 2563 เพิ่่�อช่วยบรรเท้าความเด้่อด้ร้อนใหก้ับแพิ่ท้ย์ 
พิ่ยาบาล พิ่่�น้อง ประชาชนชาวไท้ยท้ั�วประเท้ศ พิ่ร้อมสำนับสำนุน
โรงท้านเพิ่่�อบรรเท้าความเด่้อด้ร้อนขึ้องพิ่ระสำงฆ์์ช่วงสำถึานการณ์์
การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19 และในปี 2564 
บร่ษทั้ ซีพ่่ิ่ ออลล์ จำากดั้ (มหาชน) ยงัคงเด่้นหน้าสำานต่อโครงการ 
“คนไท้ยไม่ท้่�งกัน” โด้ยการสำ่งมอบครุภัณ์ฑ์์ท้างการแพิ่ท้ย์
หน้ากากอนามยั แอลกอฮอลล์ท้ำาความสำะอาด้ เคร่�องวัด้อณุ์หภ้ม่  
นำ�าด้่�ม รวมถึ้งเคร่�องอุปโภคบร่โภคให้กับโรงพิ่ยาบาล หน่วยงาน
ราชการ วดั้ ภาคประชาสัำงคม และกลุ่มเปราะบางท้่�ได้้รับผลกระท้บ
จากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19

โครงการ CPRAM We Care ใส่ใจห่วงใยชุมชน 

บร่ษัท้ ซี่พ่ิ่แรม จำากัด้ (ลาด้กระบัง) เปิด้รับบร่จาคส่ำ�งขึ้องและ
เคร่�องอปุโภคบร่โภคจากพิ่นกังาน พิ่ร้อมรวบรวมขึ้องบร่จาคอ่�น ๆ   
จัด้เป็นถุึงยังช่พิ่ เพิ่่�อสำ่งมอบให้กับกลุ่มผ้้ด้้อยโอกาสำ คนชรา  
ผ้้พิ่่การ ผ่านผ้้นำาชุมชน 5 ชุมชน ในพิ่่�นท้่�รอบโรงงาน ตลอด้จน 
จัด้ก่จกรรมพิ่ัฒนาและให้ความร้้การคัด้แยกขึ้ยะในชุมชน  
ปรบัท้ศัน่ยภาพิ่ท่้�ท้ำาการชุมชนและศน้ย์เด็้กเล็กในชุมชน ปล้กต้นไม้
สำร้างร่มเงา และท้ำาความสำะอาด้พิ่่�นท่้�โด้ยรอบ พิ่ร้อมกันน่� ยังจัด้
เล่�ยงอาหารกลางวัน เพ่ิ่�อเป็นส่ำวนหน้�งในการสำร้างสุำขึ้ สำร้างรอยย่�ม  
ตลอด้จนเป็นการสำร้างกำาลังใจให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน

ซีพี ออลล์ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนและสังคมไทย
บร่ษทั้ด้ำาเน่นงานด้้านการส่ำงเสำร่มคุณ์ภาพิ่ช่ว่ต สำร้างรายได้้ให้กบัชมุชนผา่นการจ้างแรงงานท้อ้งถ่ึ�น จา้งงานชมุชน สำนับสำนุน
ส่ำนค้าชมุชน ให้โอกาสำท้างการศก้ษาแก่เยาวชน บตุร หลานอาสำาสำมัครสำาธุารณ์สุำขึ้ประจำาหม่้บ้าน (อสำม.) รวมถ้ึงผ้้ด้้อยโอกาสำ  
ตลอด้จนสำร้างการเขึ้้าถ้ึงอาหารและนำ�าท้่�ม่คุณ์ภาพิ่ สำนับสำนุนการบรรเท้าสำาธุารณ์ภัยและลด้ความส้ำญเส่ำย ตลอด้จน  
เพ่ิ่�อยกระด้ับคุณ์ภาพิ่ช่ว่ตและความเป็นอย่้ท้่�ด่้ขึ้องชุมชน โด้ยในปี 2564 บร่ษัท้มุ่งด้ำาเน่นงานผ่านหลากหลายโครงการ  
อาท้่ โครงการ CPRAM We Care ใสำ่ใจห่วงใยชุมชน โครงการสำร้างความสำัมพิ่ันธุ์กับสำังคมกลุ่มอาสำาก้้ภัย และโครงการ 
ช่วยเหล่อผ้้ประสำบภัยจากใจเซีเว่น ตลอด้จนโครงการซ่ีพ่ิ่แรม “รวมใจเพ่ิ่�อคนไท้ย สำ้้ภัยทุ้กว่กฤต” โครงการซี่พ่ิ่แรม  
“เค่ยงขึ้้างคนไท้ย ห่วงใยไม่ห่าง”

จํานวนผู� ได�รับการบรรเทา
ความเดือดร�อน  

413,974 ราย

มูลค�าการสนับสนุน 

214.96 ลานบาท

จํานวนพนักงาน
ที่เข�าร�วมโครงการ  

1,462 ราย จํานวนกลุ�มเปราะบาง
ในชุมชนที่ได�รับการบร�จาค   

105 ราย
จํานวนพนักงาน

ที่เข�าร�วมโครงการ 

150 ราย
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โครงการสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชน
บร่ษทั้ด้ำาเน่นกจ่กรรมด้้านการสำนับสำนุนการจัด้อบรม อปุกรณ์์ก้ภั้ย (ชุด้ดั้บเพิ่ล่งนอกอาคาร)  
นำ�าด่้�มและอาหาร ตลอด้จนเคร่�องอปุโภคให้กบัหนว่ยอาสำาก้ภั้ยตา่ง ๆ  อาท้ ่สำมาคมอาสำาสำมัคร
บรรเท้าสำาธุารณ์ภยัแหง่ประเท้ศไท้ย ชมรมเพิ่่�อนนกัด้บัเพิ่ล่ง ชมรมบรรเท้าภยัเฉพิ่าะกจ่ และ
ม้ลน่ธุบ่รรเท้าภัยจงัหวัด้ ผา่นโครงการเพ่ิ่�อสำงัคมและชมุชน และโครงการชว่ยเหล่อผ้้ประสำบภัย 
จากใจเซีเว่น เพิ่่�อสำนับสำนุนการด้ำาเน่นงานขึ้องกลุ่มอาสำาก้้ภัยและสำร้างความสัำมพัิ่นธุ์อันด่้ 
นอกจากน่� บร่ษัท้ยังมอบเง่นสำนับสำนุนให้กับนักด้ับเพิ่ล่งท้่�ได้้รับบาด้เจ็บจากการปฏิ่บัต่หน้าท้่�  
พิ่ร้อมมอบทุ้นการศ้กษาจนสำำาเร็จระดั้บมหาว่ท้ยาลัยให้กับบุตรหลานนักดั้บเพิ่ล่งท่้�เส่ำยช่ว่ต  
อ่กท้ั�งบร่ษัท้จัด้ให้ม่โครงการฝึกซี้อมด้ับเพิ่ล่งและซี้อมอพิ่ยพิ่หน่ไฟให้กับโรงพิ่ยาบาลและ 
ผ้้พิ่่การ พิ่ร้อมขึ้ยายผลไปยังกลุ่มบ้านพิ่ักคนชราและชุมชนแออัด้ต่อไป

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดา  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)
บร่ษทั้ตระหนกัว่า อสำม. เป็นส่ำวนสำำาคัญขึ้องระบบสำขุึ้ภาพิ่ปฐมภ้ม่ ด้้แลสำุขึ้ภาพิ่ขึ้องคนในชุมชน  
อ่กท้ั�งช่วยเสำร่มสำร้างความร้้ส้ำกปลอด้ภัย ตลอด้จนให้ความร้้คนในชุมชนในการด้้แลตนเอง  
เพิ่่�อสำร้างขึ้วญักำาลงัใจให้ อสำม. คลายความกงัวลเร่�องอนาคตขึ้องบตุรและความมั�นคงขึ้องครอบครวั  
บร่ษทั้จง้ให้การสำนับสำนุนท้นุการศก้ษาสำำาหรบับตุร-ธุด่้า อสำม. ประกอบด้้วย 1) ทุ้นการศก้ษา
ระด้ับอาช่วศ้กษา หลักสำ้ตรประกาศน่ยบัตรว่ชาช่พิ่ (ปวช.) สำาขึ้าธุุรก่จค้าปล่ก และหลักสำ้ตร
ประกาศน่ยบตัรว่ชาช่พิ่ชั�นส้ำง (ปวสำ.) โด้ยสำามารถึศก้ษาต่อได้้ท้่�ว่ท้ยาลยัเท้คโนโลย่ปัญญาภ่วฒัน์ 
(PAT) หรอ่ศน้ย์การเรย่นปัญญาภ่วฒัน์ท้ั�ง 20 แห่ง 2) ทุ้นการศ้กษาระด้ับอุด้มศ้กษา หลักสำ้ตร
ปร่ญญาตร่ คณ์ะบร่หารธุรุกจ่ สำาขึ้าการจัด้การธุรุกจ่การค้าสำมัยใหม่ โด้ยสำามารถึศก้ษาต่อได้้ท้่�
สำถึาบันการจัด้การปัญญาภ่วัฒน์ (PIM)

จํานวนกลุ�มอาสากู�ภัยที่เข�าร�วมโรงการ    

1,700 ราย
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ 

183,254 บาท

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ด้วยั่ติริะห้นก่ว่าการิศกึษาเปัรีิยั่บเห้มือนปัริะติส่่่่อนาคติที�ส่ดใส่ ซีพีีี ออลล์  
จึงส่ร้ิางโอกาส่ในการิเข้้าถึงการิศึกษาที�มีคุณภาพีให้้ก่บเด็กและ 
เยั่าวชนไทยั่ โดยั่ต้ิองไม่มีอะไริมาเป็ันอุปัส่ริริค ท่�งมอบทุนการิศึกษา  
ส่ร้ิางพ้ี�นที�การิเรีิยั่นริ่้ท่กษะให้ม่ ๆ ส่ร้ิางเส้่นทางในการิปัริะกอบอาชีพี 
ที�ชด่เจน และส่ร้ิางทศ่นคติิที�ดใีนการิปัริบ่ต่ิวและส่นุกที�จะเรีิยั่นริ่้ในทุก ๆ  วน่

สนับสนุนการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG1	 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี

1.4 ส่ร้ิางห้ล่กปัริะก่นว่าชายั่และห้ญิงทุกคน โดยั่เฉพีาะที�ยั่ากจนและเปัริาะบาง มีสิ่ทธิเท่าเทียั่มก่น 
ในทร่ิพียั่ากริทางเศริษฐกิจ ริวมถึงการิเข้้าถึงบริิการิข่้�นพ้ี�นฐาน

SDG4	 สร้างหลักประกันการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม	และสนับสนุนโอกาส 
	 	 ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.3 ให้้ชายั่และห้ญิงทุกคนเข้้าถึงการิศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ริวมถึงมห้าวิทยั่าล่ยั่  
ที�มีคุณภาพี

4.4 เพ่ิีมจำานวนเยั่าวชนและผ้่ให้ญ่ที�มีท่กษะที�จำาเป็ัน ริวมถึงท่กษะทางเทคนิคและอาชีพี ส่ำาห้ร่ิบการิจ้างงาน  
การิมีงานที�ดี และการิเป็ันผ้่ปัริะกอบการิ



สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
โคริงการิต่ิอเนื�องพ่ีฒนาโริงเรีิยั่น CONNEXT ED  

เพ่ิีมอีก 105 แห่้งท่�วปัริะเทศ 

โคริงการิ PAT อาชีวไร้ิถ่ง 

โคริงการิต่ิอเนื�อง ค่ายั่ Creative AI Camp ปีัที� 4 

โคริงการิต่ิอเนื�อง คืนคนดีส่่่ส่่งคม

สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึง 
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพ 
ท่ีจำาเป็นต่อการทำางาน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

500,000
ราย

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(ห้น่วยั่ : ริายั่ส่ะส่ม)

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
โริงเรีิยั่นปัริะชาร่ิฐที�บริิษ่ทร่ิวมส่น่บส่นุน และส่่งมอบโอกาส่ทางการิศึกษา  
494 โริงเรีิยั่น

ส่น่บส่นุนทุนการิศึกษา ส่ร้ิางโอกาส่ในการิเข้้าถึงการิศึกษาที�มีคุณภาพี  
37,132 ทุน

ม่ลค่าการิส่น่บส่นุนทุนการิศึกษา 1,247 ล้านบาท

เด็ก เยั่าวชน ผ้่ให้ญ่ ริวมถึงกลุ่มเปัริาะบาง ได้ร่ิบการิพ่ีฒนาท่กษะ  
54,353 ริายั่

ผลดำาเนินงาน

เป้าหมาย 
ปี 2564

230,000
เป้ัาห้มายั่ 

ปีั 2573
500,000

2562

2563

2564

83,138

180,715

272,200
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ความเสี่ยงและโอกาส
เคร่�องม่อสำำาคัญต่อการด้ำารงช่ว่ตขึ้องมนุษย์ค่อการศ้กษา การศ้กษา
ขัึ้�นพ่ิ่�นฐานเป็นส่ำท้ธุ่เบ่�องต้นและปัจจัยสำำาคัญท้่�ช่วยเปิด้โอกาสำ 
ท้างสัำงคมและสำร้างเส้ำนท้างในการประกอบอาช่พิ่อย่างยั�งย่น ตลอด้จน 
ขึ้ับเคล่�อนสำังคมและประเท้ศให้ความก้าวหน้าอย่างม่ประส่ำท้ธุ่ภาพิ่ 
แต่อย่างไรก็ตามยังม่ประชากรจำานวนหน้�งท้่�ยังไม่ม่โอกาสำเขึ้้าถึ้งการ
ศ้กษาท้่�ม่คุณ์ภาพิ่ บร่ษัท้ร่วมเป็นสำ่วนหน้�งในการมอบโอกาสำการ 

แนวทางการดำาเนินงาน
เพิ่ราะตระหนกัด่้ว่าความร้้ คอ่ โอกาสำและอนาคตสำำาหรบัเยาวชน และ 
ประเท้ศชาต่ บร่ษัท้ ซี่พ่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) และบร่ษัท้ย่อย  
(“บร่ษัท้”) มุ่งด้ำาเน่นงานด้้านการศ้กษามาอย่างต่อเน่�อง ผลักดั้น
ให้เกด่้การเร่ยนร้้ตลอด้ช่ว่ต (Lifelong Learning) ท้ำาให้สำามารถึด้ำารง
ช่ว่ตอย่้ได้้ตามการเปล่�ยนแปลงท่้�เก่ด้ข้ึ้�น สำนับสำนุนการม่ท้ักษะใหม่  
การสำร้างท้ัศนคต่ท้่�ด้่ การพิ่ัฒนาสำ่�งท้้าท้ายใหม่ ๆ ตลอด้จนสำนับสำนุน
ให้ม่ความกระต่อร่อร้นในการเร่ยนร้้ขึ้องเยาวชน เพิ่่�อให้เยาวชน
สำามารถึรับม่อและปรับตัวกับการเปล่�ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต  
พิ่ร้อมกันน่� บร่ษัท้ยังส่ำงมอบโอกาสำท้างการศ้กษาให้แก่เยาวชน 
อยา่งต่อเน่�อง โด้ยรว่มม่อกับหนว่ยงานตา่ง ๆ  จดั้ตั�งสำถึาบนัการศก้ษา  
และส่ำงมอบความร้้ ในร้ปแบบการเร่ยนร้้ท้ั�งในห้องเร่ยนและนอก
ห้องเร่ยนควบค้่กับการปฏิ่บัต่งานจร่ง พิ่ร้อมท้ั�งมอบทุ้นการศ้กษา 
ภายใต้เสำน้ท้างการพัิ่ฒนาเยาวชนส่้ำม่ออาช่พิ่อย่างยั�งย่นตั�งแตป่ี 2538 
เพิ่่�อเป็นแนวท้างสำร้างโอกาสำท้างอาช่พิ่และพิ่ัฒนาคุณ์ภาพิ่ช่ว่ตให้แก่

เขึ้้าถึ้งท้างการศ้กษาให้เด็้ก เยาวชน รวมถ้ึงกลุ่มเปราะบาง เข้ึ้าถึ้ง 
การศก้ษาขัึ้�นพ่ิ่�นฐานและการเร่ยนร้้ตลอด้ช่ว่ตอย่างเท่้าเท้ย่มท้ั�งในระบบ 
และนอกระบบผ่านโครงการท้างการศ้กษาท้่�หลากหลาย เพิ่่�อสำ่งเสำร่ม
ใหเ้ยาวชนม่ความร้แ้ละท้กัษะในการประกอบอาช่พิ่ ตลอด้จนสำนบัสำนนุ
ให้เยาวชนเต่บโตมาเป็น “คนเก่ง คนด้่” เพิ่่�อสำังคมต่อไป

เยาวชน โด้ยบร่ษทั้เช่�อวา่การศก้ษาท้่�ม่คณุ์ภาพิ่จะสำามารถึสำร้างโอกาสำ
ท้างอาช่พิ่ และคุณ์ภาพิ่ช่ว่ตท้่�ด้่ย่�งขึ้้�นให้กับคนในสำังคมได้้ 

ในปี 2564 สำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำ 
โคว่ด้ 19 สำ่งผลกระท้บต่อการเขึ้้าถึ้งการศ้กษาขึ้องเยาวชน บร่ษัท้จ้ง
พิ่ัฒนาการเร่ยนการสำอนในร้ปแบบออนไลน์ให้แก่นักศ้กษา เพิ่่�อลด้
การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องเช่�อและสำามารถึเขึ้้าถ้ึงการศ้กษาได้้ง่าย รวด้เร็ว
และปลอด้ภัยจากโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19 พิ่ร้อมกันน่� บร่ษัท้
กำาหนด้มาตรการด้้านความปลอด้ภัยสำำาหรับการเปิด้สำถึานศก้ษา อาท้่  
การตรวจคัด้กรองอณุ์หภ้ม่ร่างกายก่อนเข้ึ้าสำถึานศก้ษา การสำวมหน้ากาก 
อนามัย การเว้นระยะห่างท้างสำังคม และการท้ำาความสำะอาด้อุปกรณ์์
และสำถึานท้่�อย่างสำมำ�าเสำมอ เพิ่่�อความปลอด้ภัยส้ำงสุำด้ขึ้องนักศก้ษาและ
บุคลากรในสำถึานศ้กษาทุ้กคน

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

สงเสร�มและสนับสนุนการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

พัฒนาทักษะอาชีพที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

สนับสนุนการเร�ยนรูตลอดชีว�ต

จิตอาสาเพ�่อการพัฒนา (School Partner)

นักเร�ยน นักศึกษา 
ที่อยู�ในระบบ (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา 
จบการศึกษา (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา 
ที่ทำงานกับบร�ษัท

หลังสำเร็จการศึกษา (ราย)

สนับสนุนทุนการศึกษา 
(ทุน)

มูลค�าทุนการศึกษา
(ล�านบาท)

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  อาชีวศึกษา

เด็ก เยาวชน ผู�ใหญ� กลุ�มเปราะบาง 
ที่ได�รับการพัฒนาทักษะอาชีพ

54,353 ราย

งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโรงเร�ยน 
(ล�านบาทสะสม)

ร�อยละ 39 ของนักศึกษาจากว�ทยาลัย
เทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน� (PAT) 
และสถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� (PIM) 
สาขาว�ชาธุรกิจค�าปลีก เข�าร�วมทำงานกับบร�ษัท

นักศึกษา 5 ราย จากสถาบันการจัดการ
ป�ญญาภิวัฒน� (PIM) สาขาว�ชาธุรกิจค�าปลีก
เข�าร�วมเป�นเจ�าของร�าน 7-Eleven 
ประเภทร�วมลงทุน (Store Business Partner : SBP)

โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทร�วมดูแล 
(จํานวนสะสม)

150

2561

339

2562

458

2563

569

2564

โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทร�วมพัฒนา 
(จํานวนสะสม)

124

2561

273

2562

389

2563

494

2564

จํานวนจ�ตอาสา 
(รายสะสม)

57

2561

151

2562

234

2563

317

2564

ชั่วโมงจ�ตอาสาเพ�่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (ชั่วโมงสะสม)

9,264

2561

21,333

2562

25,293

2563

29,253

2564

25.3

2561

47.53

2562

60.78

2563

70.05

2564

26,165 3,980 1,708 20,271 1,039

17,724
3,821 955 16,861

208850 137
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สงเสร�มและสนับสนุนการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

พัฒนาทักษะอาชีพที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

สนับสนุนการเร�ยนรูตลอดชีว�ต

จิตอาสาเพ�่อการพัฒนา (School Partner)

นักเร�ยน นักศึกษา 
ที่อยู�ในระบบ (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา 
จบการศึกษา (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา 
ที่ทำงานกับบร�ษัท

หลังสำเร็จการศึกษา (ราย)

สนับสนุนทุนการศึกษา 
(ทุน)

มูลค�าทุนการศึกษา
(ล�านบาท)

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  อาชีวศึกษา

เด็ก เยาวชน ผู�ใหญ� กลุ�มเปราะบาง 
ที่ได�รับการพัฒนาทักษะอาชีพ

54,353 ราย

งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโรงเร�ยน 
(ล�านบาทสะสม)

ร�อยละ 39 ของนักศึกษาจากว�ทยาลัย
เทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน� (PAT) 
และสถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� (PIM) 
สาขาว�ชาธุรกิจค�าปลีก เข�าร�วมทำงานกับบร�ษัท

นักศึกษา 5 ราย จากสถาบันการจัดการ
ป�ญญาภิวัฒน� (PIM) สาขาว�ชาธุรกิจค�าปลีก
เข�าร�วมเป�นเจ�าของร�าน 7-Eleven 
ประเภทร�วมลงทุน (Store Business Partner : SBP)

โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทร�วมดูแล 
(จํานวนสะสม)

150

2561

339

2562

458

2563

569

2564

โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทร�วมพัฒนา 
(จํานวนสะสม)

124

2561

273

2562

389

2563

494

2564

จํานวนจ�ตอาสา 
(รายสะสม)

57

2561

151

2562

234

2563

317

2564

ชั่วโมงจ�ตอาสาเพ�่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (ชั่วโมงสะสม)

9,264

2561

21,333

2562

25,293

2563

29,253

2564

25.3

2561

47.53

2562

60.78

2563

70.05

2564

26,165 3,980 1,708 20,271 1,039

17,724
3,821 955 16,861

208850 137
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ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
บร่ษัท้ ซี่พิ่่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) ก่อตั�งสำถึาบันการศ้กษาเพิ่่�อสำังคมขึ้้�นมา 2 แห่ง เป็นเวลากว่า 15 ปี ได้้แก่ ว่ท้ยาลัยเท้คโนโลย่ปัญญาภ่วัฒน์  
(PAT) ท้่�ผล่ตบุคลากรด้้านว่ชาช่พิ่ระดั้บประกาศน่ยบัตรว่ชาช่พิ่ (ปวช.) และระด้ับประกาศน่ยบัตรว่ชาช่พิ่ชั�นส้ำง (ปวสำ.) และสำถึาบันการ 
จัด้การปัญญาภ่วัฒน์ (PIM) ท้่�มอบโอกาสำต่อยอด้ท้างการศ้กษาให้แก่เยาวชนในระด้ับปร่ญญาตร่ ปร่ญญาโท้ และปร่ญญาเอก บร่ษัท้ขึ้ยาย
ขึ้อบเขึ้ตการศก้ษา โด้ยจดั้ตั�งโรงเร่ยนสำาธุต่สำถึาบนัการจดั้การปัญญาภ่วฒัน ์(สำาธุต่พ่ิ่ไอเอม็) ครอบคลมุระด้บัมธัุยมศก้ษา ตั�งแตม่ธัุยมศก้ษา
ชั�นปีท้่� 1-6 รวมถ้ึงก่อตั�งศ้นย์การเร่ยนปัญญาภ่วัฒน์อ่กกว่า 20 แห่งท้ั�วประเท้ศ ซี้�งเปิด้โอกาสำให้เยาวชนสำามารถึเขึ้้าถ้ึงการศ้กษาได้้ 
ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference)

นอกจากน่� บร่ษัท้จัด้ตั�งศ้นย์การเร่ยนปัญญาภ่วัฒน์กระจายตามพ่ิ่�นท้่�ชุมชนต่าง ๆ รวม 20 ศ้นย์ และลงนามความร่วมม่อกับสำถึานศ้กษา
อาช่วศ้กษาเอกชน และสำถึานศ้กษาสัำงกัด้สำำานักงานคณ์ะกรรมการศ้กษาขัึ้�นพ่ิ่�นฐาน (สำพิ่ฐ.) กว่า 118 แห่ง ในการเปิด้สำอนหลักส้ำตรระดั้บ
ประกาศน่ยบตัรว่ชาช่พิ่ (ปวช.) สำาขึ้างานธุรุกจ่ค้าปล่ก ปัจจุบนัม่จำานวนนกัเร่ยนในระบบกว่า 15,000 ราย พิ่ร้อมท้ั�งจัด้ท้ำากจ่กรรมและโครงการ
ต่าง ๆ เพิ่่�อสำ่งเสำร่มการด้ำาเน่นงานองค์กร โด้ยม่โครงการท้่�โด้ด้เด้่น ด้ังน่� 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

บร่ษัท้จัด้ตั�งว่ท้ยาลัยเท้คโนโลย่ปัญญาภ่วัฒน์ (PAT) เพิ่่�อเปิด้โอกาสำท้างการศ้กษาให้แก่นักเร่ยนท้่�สำำาเร็จการศ้กษาระด้ับมัธุยมศ้กษาปีท้่� 3 
และมัธุยมศ้กษาปีท้่� 6 ได้้ศ้กษาต่อในระด้ับอาช่วศ้กษา มุ่งเน้นให้ความร้้แบบครบวงจร โด้ยให้ความร้้ภาคท้ฤษฎ่ ตามหลักส้ำตรกระท้รวง
ศ้กษาธุ่การ ควบค้่กับการปฏิ่บัต่จร่ง (Work-based Learning) เพิ่่�อสำร้างม่ออาช่พิ่ด้้านธุุรก่จค้าปล่ก และสำร้างรายได้้ใหแ้ก่เยาวชนผ่านการ 
ให้โอกาสำเขึ้้าฝึกงานท้่�ร้าน 7-Eleven ตามสำโลแกน “เร่ยนฟร่ ม่งานท้ำา ฝึกอาช่พิ่ ม่รายได้้ระหว่างเร่ยน” ซี้�งว่ท้ยาลัยฯ ม่หลักสำ้ตรการเร่ยน
การสำอนท้ั�งหมด้ 3 หลักสำ้ตร ด้ังน่�

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรว�ชาชีพ (ปวช.)
สาขาธุรกิจคาปลีก

สาขาไฟฟากําลัง

สาขางานธุรกิจคาปลีก 
รานสะดวกซื้อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรว�ชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
นักเร่ยน นักศ้กษา สำาขึ้าว่ชาธุุรก่จค้าปล่ก และสำาขึ้าไฟฟ้ากำาลังขึ้องว่ท้ยาลัยฯ ด้ำาเน่นก่จกรรมจ่ตอาสำา บร่การว่ชาการ และว่ชาช่พิ่ด้้านธุุรก่จ
ค้าปล่กและด้้านไฟฟ้า แก่ชุมชนและสำังคมในจังหวัด้นนท้บุร่ โด้ยบ้รณ์าการความร้้และประสำบการณ์์ขึ้องผ้้เร่ยนในการเผยแพิ่ร่ความร้้ผ่าน
ก่จกรรม ด้ังน่� 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ผ้่เรีิยั่น 

874 ราย
ที�เข้้าร่ิวมโคริงการิ

ผ้่เข้้าร่ิวมโคริงการิมคีวามพ่ีงพีอใจ 

ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80 
ส่ร้ิางอาชีพี ส่ร้ิางธุริกิจให้้คนในชุมชน

สาขาว�ชาธุรกิจคาปลีก

การสอน
ทำบัญชีครัวเร�อน

การรวมมือกัน
ทำความสะอาด

ชุมชน

การใหความรู
ผานสื่อออนไลน

เกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก

การสรางอาชีพ
ชุมชน

การสรางชุมชน
ในการจัดทำ
แผนธุรกิจ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เพ่ิีมท่กษะส่ำาห้ร่ิบปัริะกอบอาชีพี 
ให้้น่กเรีิยั่นข้องโคริงการิ

ส่ริ้างความริ่้เพี้�อการิปัริะกอบอาชีพี 
และช่วยั่ลดภาริะค่าใช้จ่ายั่ด้านการิ
บำาริุงริ่กษาเคริื�องใช้ไฟฟ้าให้้ชุมชน

ช่วยั่ลดความเสี่�ยั่งในการิเกิดอุบ่ติิเห้ตุิ 
ที�อาจเกิด และการิใช้ไฟฟ้าเกินความ
จำาเป็ันจากการิข้าดการิบำารุิงร่ิกษา 
และความร้่ิพ้ี�นฐานในงานไฟฟ้า

120 ราย 
ที�เข้้าร่ิวมโคริงการิและร่ิบบริิการิ 
วิชาการิวิชาชีพี 

ผ้่เข้้าร่ิวมโคริงการิมคีวามพ่ีงพีอใจ

ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80 

การบำรุงรักษาเคร�่องใช ไฟฟา

สาขาไฟฟากําลัง

งานไฟฟา การบำรุงรักษาเคร�่องปรับอากาศ
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โครงการคืนคนดีสู่สังคม 
ว่ท้ยาลัยเท้คโนโลย่ปัญญาภ่วฒัน์ ศน้ย์การเร่ยนปัญญาภ่วฒัน์ ร่วมกับ 
กรมพ่ิ่น่จและคุ้มครองเด้็กและเยาวชน มอบโอกาสำให้กับเด้็กและ
เยาวชนท้ั�วประเท้ศท้่�กระท้ำาความผ่ด้ ได้้ศ้กษาต่อกับท้างเท้คโนโลย่
ปัญญาภ่วัฒน์ ในระดั้บอาช่วศ้กษา หลักส้ำตรธุุรก่จค้าปล่ก และ
การจัด้การธุุรก่จค้าปล่ก ในร้ปแบบท้ว่ภาค่ โด้ยเร่ยนภาคท้ฤษฎ่ท้่� 
สำถึานศก้ษา สำลบักบัการฝึกอาช่พิ่ท้่�ร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  
3 เด่้อน โด้ยได้้รับรายได้้ระหว่างเร่ยนและยังเป็นหลักประกัน 
การม่งานท้ำาหลงัจากสำำาเรจ็การศก้ษา นอกจากน่� เด้ก็และเยาวชนยงัได้้รับ 
การฝึกอาช่พิ่กาแฟ โด้ยศ้นย์ฝึกอบรมว่ชาช่พิ่กาแฟปัญญาภ่วัฒน์  
(P-CoT) ร่วมกับหน่วยงานคัด้สำรรและเบลล่น่� พิ่ร่เม่ยมคาเฟ่  

บร่ษัท้ ซี่พิ่่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) อบรมให้ความร้้เร่�องการท้ำากาแฟ  
ประกอบด้้วย 3 หัวข้ึ้อย่อย ได้้แก่ การท้ำาบาร่สำต้า การท้ำาเบเกอร่�  
และการบร่หารจัด้การร้าน พิ่ร้อมท้ั�งสำ่งเสำร่มและสำนับสำนุนการจัด้
แขึ้่งขึ้ันบาร่สำต้า ภายใต้โครงการ “สำ่งเสำร่มและพิ่ัฒนาท้ักษะเด้็กและ
เยาวชนด้้านว่ชาช่พิ่” เพิ่่�อเตร่ยมความพิ่ร้อมให้แก่เด้็กและเยาวชน
ท้่�เคยกระท้ำาผ่ด้ ในการเขึ้้าส่้ำสัำงคม สำามารถึนำาไปประกอบว่ชาช่พิ่  
เล่�ยงด้้ตนเอง และเป็นคนท่้�ม่คณุ์ภาพิ่ขึ้องประเท้ศชาต่ สำามารถึใช้ช่ว่ต
ในสำังคมอย่างเต็มภาคภ้ม่ได้้ ช่วยลด้ปัญหาขึ้องสำังคมอันเน่�องมาจาก
การกระท้ำาผ่ด้ซีำ�า มอบทุ้นการศ้กษา 62 ทุ้น

โครงการ PAT Go GREEN 
เพ่ิ่�อสำร้างจ่ตสำำาน้กให้นักเร่ยน นักศ้กษา และบุคลากรในว่ท้ยาลัยฯ  
ม่ความรับผ่ด้ชอบในการรักษาสำ่�งแวด้ล้อมมากข้ึ้�น อ่กท้ั�งยังเป็นการ
ตอบสำนองนโยบายลด้ขึ้ยะพิ่ลาสำต่ก ด้้วยการสำนับสำนุนการใช้ถุึงผ้า และ
การนำาแกว้นำ�า กล่องอาหาร ชอ้นสำอ้มสำว่นตวัมาใช ้รวมถ้ึงรณ์รงค์การ
แยกขึ้ยะพิ่ลาสำต่กเพิ่่�อนำาไปร่ไซีเค่ล โด้ยการเพ่ิ่�มจุด้ท้่�งและเพ่ิ่�มถึัง 
แยกขึ้ยะ ม่การจดั้กจ่กรรมประชาสำมัพัิ่นธุอ์ย่างต่อเน่�องและสำมำ�าเสำมอ  

เช่น ก่จกรรมหน้าเสำาธุง บอร์ด้ประชาสัำมพิ่ันธ์ุ เป็นต้น รวมถ้ึงการ 
ตั�งท้่มตาสำับปะรด้ โด้ยคณ์ะกรรมการองค์การนักว่ชาช่พิ่ในอนาคต  
(อวท้.) ชว่ยด้้แลโครงการสำร้างอัตลักษณ์์ “รกัและห่วงใยสำ่�งแวด้ล้อม”  
เป็นภาพิ่ลักษณ์์ท้่�ด้่ให้กับองค์กร ท้่�ร่วมสำร้างความยั�งย่นในการรักษา
สำ่�งแวด้ล้อม

โครงการ PAT อาชีวไร้ถัง 
เป็นโครงการท่้�มุ่งเนน้กระบวนการจัด้การขึ้ยะตั�งแตต่น้ท้าง ลด้ละเล่ก
การใช้ส่ำ�งท้่�กำาลังจะกลายมาเป็นขึ้ยะภายในว่ท้ยาลัยฯ โด้ยม่
วัตถึุประสำงค์ เพิ่่�อบ่มเพิ่าะนักเร่ยน คร้ บุคลากร ในว่ท้ยาลัยฯ ให้ม่
ความร้้ ความเขึ้า้ใจ และนำาไปถ่ึายท้อด้ต่อได้้ รวมท้ั�งม่สำว่นร่วมในการ

จัด้การขึ้ยะในช่ว่ตประจำาวัน เพิ่่�อจัด้การขึ้ยะตั�งแต่ต้นท้าง ลด้ละเล่ก
สำ่�งท้่�ใช้กำาลังจะเป็นขึ้ยะภายในว่ท้ยาลัยฯ พิ่ร้อมท้ั�งขึ้ยายผลโครงการ
ไปส่้ำว่ท้ยาลัยฯ เคร่อขึ้่ายอาช่วศ้กษา และกลุ่มโรงเร่ยนเคร่อข่ึ้าย 
ศ้นย์การเร่ยน
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โครงการทวิศึกษา 
บร่ษัท้ ซ่ีพ่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) ร่วมกับ ว่ท้ยาลัยเท้คโนโลย่ 
ปัญญาภ่วฒัน์ สำำานักคณ์ะกรรมการอาช่วศก้ษา และสำำานักคณ์ะกรรมการ 
การศก้ษาขัึ้�นพ่ิ่�นฐาน ได้้ท้ำาข้ึ้อบนัท้ก้ข้ึ้อตกลงความร่วมม่อ ตามโครงการ 
การจดั้การศก้ษาเพ่ิ่�อการม่งานท้ำาบร้ณ์าการท้ว่ศก้ษาและท้ว่ภาค ่ด้้วย
ระบบการสำ่�อสำาร 2 ท้าง ตั�งแต่ปีการศ้กษา 2562 โด้ยหลักการขึ้อง
โครงการน่� บร่ษทั้ ซีพ่่ิ่ ออลล์ จำากดั้ (มหาชน) ม่หนา้ท้่�ในการสำนับสำนนุ 
ทุ้นการศ้กษาและจัด้หาสำถึานประกอบการในการฝึกประสำบการณ์์  
โด้ยมอบหมายให้ว่ท้ยาลัยเท้คโนโลย่ปัญญาภ่วัฒน์เป็นผ้้ด้ำาเน่นการจัด้การ 
เร่ยนรายว่ชาช่พิ่ในร้ปแบบการสำอนท้างไกล (Conference) ให้กับ
สำถึานศก้ษา สำถึานศก้ษา ในสัำงกดั้คณ์ะกรรมการการศก้ษาขัึ้�นพ่ิ่�นฐาน 
(สำพิ่ฐ.) ม่หน้าท้่�ในการสำรรหา จดั้การเร่ยนการสำอนกำากบัด้้แลนกัเร่ยน  
สำำานักงานคณ์ะกรรมการอาช่วศ้กษาโด้ยว่ท้ยาลัยเท้คน่คนนท้บุร่ 

ม่หน้าท้่�ในการน่เท้ศก์ต่ด้ตามการฝึกประสำบการณ์์ จดั้การเร่ยนการสำอน 
ด้้านว่ชาช่พิ่ และเท้่ยบโอนผลการเร่ยนร้ปแบบท้ว่ศ้กษา 

โครงการท้ว่ศ้กษา ม่วัตถึุประสำงค์เพิ่่�อเพ่ิ่�มโอกาสำท้างการศ้กษาด้้าน
สำายอาช่พิ่ให้กับนักเร่ยนสำายสำามัญ ได้้เร่ยนควบค้่กันไปในระด้ับ
มัธุยมศ้กษาตอนปลาย จบการศ้กษาได้้ 2 วุฒ่ วุฒ่มัธุยมศ้กษา 
ตอนปลายและวุฒ่ประกาศน่ยบัตรว่ชาช่พิ่ อ่กท้ั�งโครงการด้ังกล่าว 
ยงัตอบโจท้ยน์โยบายภาครัฐเพ่ิ่�มสัำด้สำว่นผ้้เร่ยนสำายอาช่พิ่ และสุำด้ท้า้ย
เป็นการเตร่ยมแรงงานระดั้บฝีม่อเขึ้้าส่้ำตลาด้แรงงานเพ่ิ่�อประโยชน์ 
ในการพิ่ัฒนาประเท้ศชาต่ต่อไปในอนาคต ปัจจุบันม่สำถึานศ้กษา 
เขึ้้าร่วมโครงการ จำานวน 29 สำถึานศก้ษา ม่นกัเร่ยนเข้ึ้าร่วมโครงการ  
898 ราย

   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม : PIM ) 

บร่ษทั้จดั้ตั�งสำถึาบนัการจดั้การปัญญาภ่วฒัน ์(PIM) เพิ่่�อใหน้กัเร่ยนท้่�จบการศก้ษา
ระด้บัมธัุยมศก้ษาตอนปลาย อาช่วศก้ษา หร่อเท้ย่บเท้า่ ม่โอกาสำศก้ษาตอ่ในระด้บั
ปร่ญญาตร่ และสำามารถึต่อยอด้ไปยังปร่ญญาโท้ รวมถึ้งปร่ญญาเอก ผ่านระบบ
การเร่ยนการสำอนท้่�เร่ยกว่า Work-based Education (WBE) ซี้�งเป็นการเช่�อมโยง 
ความร้้ท้างท้ฤษฎ่เขึ้า้กบัภาคปฏ่ิบต่ั ภายใต้จดุ้แขึ้ง็ 3 ประการ ท้่�นักศก้ษาจะได้้รับ  
ด้ังน่�

ความรู�เชิงว�ชาการจากอาจารย�ผู�เชี่ยวชาญ ผ�านความ
ร�วมมือท่ีมีเคร�อข�ายอยู�ท่ัวโลกท้ังหน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ภายในประเทศและต�างประเทศ

ประสบการณ�การทํางานโดยตรงจากบร�ษัทในเคร�อและ
พันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีสอดประสานไปกับการเป�น
Corporate University หร�อมหาว�ทยาลัยแห�ง
องค�กรธุรกิจไปพร�อมกบัการเป�น Network University

ทุนการศึกษาจากมหาว�ทยาลัยท้ังในและต�างประเทศ 
และทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจ กว�า 14,000 ทุนต�อป�  
ช�วยสร�างโอกาสท่ีหลากหลาย พร�อมแข�งขันในระดับ
นานาชาติ

1 2 3

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)131



พิ่ร้อมกันน่� สำถึาบันฯ จัด้ตั�ง “กองทุ้นเพิ่่�อช่ว่ตแห่งการเร่ยนร้้” หร่อ PIM SMART สำนับสำนุนทุ้นการศ้กษาแก่นักศ้กษาท้่�เขึ้้าร่วมโครงการ  
โด้ยเป็นท้นุท้่�ไม่ม่ข้ึ้อผ้กมดั้ใด้ ๆ  เม่�อสำำาเรจ็การศก้ษา และช่วยเหล่อให้นกัศก้ษาม่รายได้้ระหว่างท่้�กำาลังศก้ษาอก่ด้้วย ปัจจุบนับณั์ฑ่์ตขึ้องสำถึาบนัฯ
 ม่ท้ั�งหมด้ 11 รุ่น จำานวนกว่า 19,000 ราย 

นอกจากน่� บร่ษัท้จัด้ตั�งสำถึาบันการจัด้การปัญญาภ่วัฒน์ว่ท้ยาเขึ้ต 
อ่อ่ซี่ ท้่�พิ่ัท้ยา จังหวัด้ชลบุร่ ซี้�งเปิด้ด้ำาเน่นการมาตั�งแต่ปี 2563 เพิ่่�อ
ผล่ตบณั์ฑ่์ตท้่�ตรงกับความตอ้งการขึ้องภาคธุรุกจ่ในเขึ้ตพิ่ฒันาพ่ิ่เศษ
ภาคตะวันออก ปัจจุบันม่การเร่ยนการสำอนระดั้บอุด้มศ้กษาในหลาย
หลักสำ้ตร ได้้แก่ หลักสำ้ตรบร่หารธุุรก่จบัณ์ฑ์่ต สำาขึ้าว่ชาการจัด้การ
ธุุรก่จการค้าสำมัยใหม่ หลักส้ำตรบร่หารธุุรก่จบัณ์ฑ่์ต สำาขึ้าว่ชาการ
จดั้การธุรุกจ่อาหาร หลกัส้ำตรว่ท้ยาศาสำตรบณั์ฑ่์ต สำาขึ้าว่ชาเท้คโนโลย่

ด่้จ่ท้ัลและสำารสำนเท้ศ หลักส้ำตรว่ศวกรรมศาสำตรบัณ์ฑ่์ต สำาขึ้าว่ชา
ว่ศวกรรมอุตสำาหการและการผล่ตอัจฉร่ยะและหลักส้ำตรท้่�ได้้รับการ
อนุมัต่ล่าสุำด้ ค่อหลักส้ำตรพิ่ยาบาลศาสำตรบัณ์ฑ่์ต โด้ยมุ่งเน้นให้
นักศ้กษาลงม่อฝึกปฏิ่บัต่ในสำถึานประกอบการจร่ง และตอบโจท้ย์
ความต้องการขึ้องตลาด้แรงงานด้้านการบร่หารจัด้การ และธุุรก่จ
บร่การในพ่ิ่�นท้่�เขึ้ตพิ่ัฒนาพ่ิ่เศษภาคตะวันออก (EEC) ให้นักศ้กษา 
กว่า 350 ราย 

   โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) 

บร่ษัท้จัด้ตั�งโรงเร่ยนสำาธุ่ตสำถึาบันการจัด้การปัญญาภ่วัฒน์ (สำาธุ่ตพ่ิ่ไอเอ็ม) เพิ่่�อมอบโอกาสำให้เยาวชนระด้ับชั�นมัธุยมศ้กษาปีท้่� 1-6  
ได้้เร่ยนร้้ส่ำ�งท้่�เหมาะกับตนเอง ผ่านการเร่ยนร้้แบบ Active Learning โด้ยพิ่ัฒนาผ้้เร่ยนให้เป็นเล่ศตามความถึนัด้และความสำนใจขึ้องตนเอง 
และต้องการเร่ยนร้้ โด้ยม่การเร่ยน การสำอนเป็นภาษาอังกฤษใน 3 รายว่ชาหลัก ได้้แก่ คณ์่ตศาสำตร์ ว่ท้ยาศาสำตร์ และภาษาอังกฤษ รวมถึ้ง
ม่การสำอนภาษาท้่� 3 เพิ่่�มเต่ม ได้้แก่ ภาษาจ่น ตลอด้จนสำร้างสำภาพิ่แวด้ล้อมท้่�สำ่งเสำร่มต่อการเร่ยนร้้ให้ม่ประสำ่ท้ธุ่ภาพิ่ในร้ปแบบ Digital Class 
Room พิ่ร้อมท้ั�งปล้กฝังด้้านคุณ์ธุรรม ความรับผ่ด้ชอบ และความม่ว่นัย ให้นักเร่ยน เพิ่่�อสำร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนด้่ในสำังคม ปัจจุบัน
ม่นักเร่ยน 850 ราย 
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การมอบโอกาสทางการศึกษา 
บร่ษัท้ ซี่พิ่่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) สำานต่อนโยบายสำ่งเสำร่มการศ้กษา 
พิ่ัฒนาเยาวชนและตามปณ่์ธุาน “ร่วมสำร้างสำรรค์และแบ่งปันโอกาสำ 
ต่อกัน” โด้ยสำนับสำนุนทุ้นการศ้กษาให้กับนักเร่ยนไท้ยระด้ับ
มัธุยมศ้กษาปีท้่� 4-6 ระด้ับอาช่วศ้กษา (ปวช. และ ปวสำ.) และระด้ับ
อุด้มศ้กษา (ปร่ญญาตร่) ต่อเน่�องเป็นปีท้่� 13 โด้ยในปี 2564 ได้้
สำนับสำนุนท้นุการศก้ษาไปแล้วท้ั�งส่ำ�น 37,132 ท้นุ คด่้เป็นม้ลค่ามากกว่า 
1,247 ลา้นบาท้ และม่ผ้ส้ำำาเร็จการศก้ษาทุ้กหลักส้ำตรท้ั�งส่ำ�น 7,938 ราย 
นอกจากน่� ยงัมอบโอกาสำในการศก้ษาตอ่ระด้บัปร่ญญาโท้และโอกาสำ
ในการเขึ้้าร่วมท้ำางานกับบร่ษัท้ ให้แก่นักศ้กษาขึ้องกลุ่มการศ้กษา 

ในความร่วมม่อกับบร่ษัท้ ซี่พ่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) โด้ยรับผ้้ท้่�
สำำาเร็จการศ้กษาระด้ับอาช่วศ้กษาในตำาแหน่งผ้้ช่วยผ้้จัด้การและ 
ระดั้บอุด้มศ้กษาในตำาแหน่งผ้้จัด้การร้าน 7-Eleven ได้้ทั้นท้่ อ่กท้ั�ง
มอบโอกาสำพ่ิ่เศษในการเขึ้้าร่วมเป็นเจ้าขึ้องร้าน 7-Eleven ประเภท้
ร่วมลงทุ้น (Store Business Partner : SBP) ซี้�งในปีการศ้กษาน่� 
ม่จำานวนบณั์ฑ่์ตท้่�จบการศก้ษาเขึ้า้รว่มงานกบับร่ษทั้ จำานวน 2,663 ราย  
อ่กท้ั�งมอบโอกาสำในการเขึ้้าร่วมเป็นเจ้าขึ้องร้าน 7-Eleven ประเภท้
ร่วมลงทุ้น (Store Business Partner : SBP) อ่กด้้วย
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สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ ข้าวหอมมะลินิล ผักสวนครัว 
ภายใต้ความคิด Smart Farmer”
ขึ้องโรงเร่ยนบ้านโคกมะเม่ยน จงัหวดั้สุำร่นท้ร์ บร้ณ์าการองค์ความร้ข้ึ้อง 
ชุมชนเข้ึ้ากับหลักส้ำตรการศ้กษา นำาเน่�อหาท้่�เก่�ยวข้ึ้องกับการเป็น 
Smart Farmer เขึ้้าไปสำอด้แท้รกในการเร่ยนการสำอนรายว่ชาต่าง ๆ 
ท้กุรายว่ชา ใหน้กัเร่ยนและคนในชมุชนม่ความเขึ้า้ใจภาคเกษตรกรรม
ในทุ้กม่ต่ ท้ั�งด้้านการบร่หารจัด้การ ด้้านธุุรก่จ และด้้านเท้คโนโลย่  
และเป็นแรงขัึ้บเคล่�อนสำำาคัญให้ภาคเกษตรกรรมขึ้องไท้ยในอนาคต 
พิ่ร้อมท้ั�งสำร้างผล่ตภัณ์ฑ์์ขึ้้าวหอมมะล่น่ล ช่วยให้โรงเร่ยนและชุมชน
ม่รายได้้อย่างยั�งย่น

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เฟส 4
แม้จะเผช่ญกับสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำ 
โคว่ด้ 19 บร่ษัท้ยังคงมุ่งมั�นด้้แลและยกระด้ับการศ้กษาขึ้องโรงเร่ยน
และชุมชนต่าง ๆ โครงการสำานอนาคตการศ้กษา CONNEXT ED  
ด้ำาเน่นการภายใต้กรอบยทุ้ธุศาสำตร ์5 ด้้าน ผนวกกับกรอบความยั�งย่น
ในการสำร้างโรงเร่ยนท้่�พ้ิ่�งพิ่าตนเองได้้ ปล้กฝังให้โรงเร่ยนและชุมชน 
ม่ท้ักษะความเป็นผ้้ประกอบการ (Entrepreneurship) สำามารถึสำร้าง
รายได้้อย่างยั�งย่น ให้โรงเร่ยนและโครงการขึ้องโรงเร่ยนเด่้นหน้า 
ตอ่ไปได้้ บร้ณ์าการความร้้ ส่้ำหลกัส้ำตรสำถึานศก้ษาหร่อหลกัส้ำตรท้อ้งถึ่�น  
บ้รณ์าการจุด้เด้่นขึ้องแต่ละโครงการเขึ้้ากับ 8 กลุ่มสำาระการเร่ยนร้้
ตามหลกัส้ำตรแกนกลาง สำรา้งกระบวนการจดั้การเร่ยนร้ท้้ั�งแบบลงม่อ
ปฏ่ิบัต่จร่ง (Active Learning) และแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ท้่�ม่ความสำอด้คล้องกับหลักส้ำตรฐานสำมรรถึนะ 
ตามนโยบายขึ้องกระท้รวงศก้ษาธุก่าร รวมถึง้พิ่ฒันาส่้ำศน้ยก์ารเร่ยนร้้ 
ชุมชน เป็นพ่ิ่�นท้่�เปิด้ให้คนในชุมชนสำามารถึเขึ้้ามาเร่ยนร้้ในร้ปแบบ
คอร์สำระยะสัำ�น สำร้างการเร่ยนร้้แบบการเร่ยนร้้ตลอด้ช่ว่ต (Life 
Long Learning) และพิ่่จารณ์าขึ้ยายผลไปสำ้่โรงเร่ยนอ่�น ๆ โด้ยการ 

ด้ำาเน่นการในเฟสำ 4 ปีการศก้ษา 2564 บร่ษัท้ร่วมพัิ่ฒนาโรงเร่ยนเพ่ิ่�มเต่ม 
อก่ 105 โรงเร่ยน สำนับสำนนุงบประมาณ์ องค์ความร้้ อปุกรณ์์การศก้ษา 
วสัำดุ้อปุกรณ์์ท้่�จำาเป็น พิ่ร้อมท้ั�งสำง่บคุลากรขึ้องบร่ษทั้ท้่�ผา่นการพัิ่ฒนา 
ท้ักษะและม่จ่ตสำาธุารณ์ะเข้ึ้าไปเป็นผ้้นำารุ่นใหม่ (School Partner)  
เพิ่่�อเป็นค้ค่ด่้ช่วยเหล่อโรงเร่ยนต่าง ๆ  ในการพัิ่ฒนาและแก้ไขึ้ปัญหาขึ้อง
โรงเร่ยนในบร่บท้ท้่�แตกต่างกันอย่างใกล้ช่ด้และต่อเน่�อง ผ่านการ
ด้ำาเน่นโครงการตา่ง ๆ  ท้ั�งด้า้นวช่าชพ่ิ่ ด้า้นเกษตรกรรม ด้า้นวช่าการ  
ด้้านศ่ลปวัฒนธุรรม ด้้านสำ่�งแวด้ล้อม กว่า 500 โครงการ รวมถ้ึง 
เปิด้โอกาสำท้างการศ้กษาให้กับคนในชุมชน ยกระด้ับสำถึานการศ้กษา
ให้เป็นศ้นย์การเร่ยนร้้ขึ้องชุมชน (Learning Community Center) 
นอกจากน่� บร่ษัท้บ้รณ์าการความร้้ด้้านเกษตรกรรม ด้้านหัตถึกรรม  
ด้้านส่ำ�งแวด้ล้อม เข้ึ้าเป็นเน่�อหาในร้ปแบบหลักส้ำตรท้้องถึ่�นให้คร้และ 
นักเร่ยนสำามารถึเร่ยนร้้ได้้อย่างเหมาะสำม พิ่ร้อมท้ั�งขึ้ยายผลโมเด้ล 
ความสำำาเร็จขึ้องโรงเร่ยนต้นแบบส่้ำโรงเร่ยนอ่�น ๆ ในปี 2564  
ม่โครงการขึ้องโรงเร่ยน Best Practice, School Model และ Partnership  
School ท้่�บร่ษัท้เขึ้้าไปช่วยพิ่ัฒนาและโด้ด้เด้่นหลายโครงการ อาท้่ 
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โครงการ “หูห้ิวถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก”
ขึ้องโรงเร่ยนวัด้ประด่้้หอม (สุำขึ้ประชาสำรรค์) อำาเภอควนขึ้นุน จังหวัด้พัิ่ท้ลุง นำาวัชพ่ิ่ชท้่�ข้ึ้�น 
ตามธุรรมชาต่ในท้้องถึ่�นอย่าง “ต้นกก” และ พ่ิ่ชเศรษฐก่จอย่าง “กระจ้ด้” มาแปรร้ปเป็น 
ผล่ตภัณ์ฑ์์ต่าง ๆ ช่วยเพ่ิ่�มม้ลค่าให้กับสำ่�งท้่�ม่ในชุมชน ต่อยอด้เป็นผล่ตภัณ์ฑ์์รักษ์โลก  
สำรา้งรายได้้กลบัคน่ส่้ำชมุชนอยา่งยั�งย่น พิ่รอ้มท้ั�งสำรา้งหลกัส้ำตร “ห้ห่�วถึว้ยกาแฟ เส้ำนกกสำายใย
รักษ์โลก” บ้รณ์าการร่วมกับหลักส้ำตรท้้องถึ่�นนำาเท้คน่คฝีม่อด้้านหัตถึกรรมมาประยุกต์ใช้ 
ในการออกแบบสำายห้ห่�วถึ้วยกาแฟได้้อย่างสำวยงาม โด้ยบร่ษัท้สำนับสำนุนงบประมาณ์ 
ในโครงการพิ่ร้อมท้ั�งส่ำงเสำร่มให้โรงเร่ยนนำาห้ห่�วถึ้วยกาแฟจากเสำ้นกก มาใช้กับ All Café  
ในร้าน 7-Eleven สำาขึ้าท้ด้ลองจำานวน 3 สำาขึ้า ค่อ สำาขึ้าท้ะเลน้อย สำาขึ้าควนขึ้นุน และ 
สำาขึ้าโพิ่ธุ่�ท้องควนขึ้นนุ โด้ยกำาหนด้จัด้วางในระยะท้ด้ลอง 3 เด่้อน หากล้กค้าให้ผลตอบรับท้่�ด่้  
พ่ิ่จารณ์าเตร่ยมขึ้ยายผลไปยังร้าน 7-Eleven ท้่�ม่บร่การกาแฟและเคร่�องด่้�มจาก All Café  
ในเขึ้ตพิ่่�นท้่�ภาคใต้

โครงการ “ท่องโลกกล้วย” 
ขึ้องโรงเร่ยนวัด้ชมพ้ิ่ประด่้ษฐ์ จ.นครศร่ธุรรมราช นำาการแปรร้ปปาล์มกล้วย มาบ้รณ์าการ 
เขึ้้ากับกลุ่มสำาระการเร่ยนร้้ท้ั�ง 8 กลุ่มสำาระ พิ่ัฒนาเป็นผล่ตภัณ์ฑ์์ต่าง ๆ  อาท้่ เช่อกกล้วยห้ห่�ว
ถ้ึวยกาแฟ ถึาด้ใส่ำอาหารท้ำาจากใบตอง กระถึางต้นไม้จากใยกล้วย โด้ยร่วมกบัปราชญ์ชาวบ้าน
และคนในชมุชน คด่้ว่ธุก่ารเพ่ิ่�มม้ลคา่ผล่ตภณั์ฑ์์จากกล้วยเสำร่มท้กัษะการคำานวณ์ต้นท้นุผลผล่ต  
การค่ด้ราคาจำาหน่าย การใช้ส่ำ�อออนไลน์ในการขึ้ายส่ำนค้าสำร้างม้ลค่าเพ่ิ่�ม สำร้างอาช่พิ่ สำร้าง 
รายได้้กลับค่นสำ้่ชุมชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ส่น่บส่นุนงบปัริะมาณพ่ีฒนาโริงเรีิยั่น  
CONNEXT ED ส่ะส่มจนถึงเฟส่ 4  

จำานวน 494 โรงเรียน

ม่ลค่าการิส่น่บส่นุนงบปัริะมาณพ่ีฒนา
โริงเรีิยั่น CONNEXT ED  

75.05 ล้านบาท

จำานวนเด็ก เยั่าวชน และคร่ิ 
ที�ได้ร่ิบการิพ่ีฒนา  

120,000 ราย

ส่่งเส่ริิมให้้น่กเรีิยั่น คร่ิ และชุมชน  
เกิดการิเรีิยั่นร้่ิติลอดชีวิติ
เกิดศ่นย์ั่การิเรีิยั่นร้่ิชุมชน  

จำานวน 16 ศูนย์

ส่ร้ิางโริงเรีิยั่นต้ินแบบ  
ห้รืิอ School Model 

จำานวน 16 โรงเรียน

โริงเรีิยั่นที�ดำาเนินโคริงการิ 
ได้อย่ั่างมีปัริะสิ่ทธิภาพี  
ห้รืิอ Best Practice  

จำานวน 25 โรงเรียน

โริงเรีิยั่นในโคริงการิร่ิวมพ่ีฒนา  
ห้รืิอ Partnership School 

จำานวน 9 โรงเรียน

ส่ร้ิางริายั่ได้อย่ั่างย่ั่�งยืั่นให้้แก่ชุมชน
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โครงการ Creative AI Camp ปี 4 
บร่ษัท้ด้ำาเน่นโครงการค่าย Creative AI Camp ต่อเน่�องเป็นปีท้่� 4 เพิ่่�อพัิ่ฒนาท้ักษะ 
ความสำามารถึการสำร้างสำรรค์ AI ให้แก่เยาวชนระด้ับมัธุยมศ้กษาตอนปลาย และอาช่วศ้กษา  
ภายใต้แนวค่ด้ “ว่ถึ่ความเป็นมนุษย์ AI สำร้างสำรรค์ สำร้างสำรรค์ AI” (AI Creativeness) เพิ่่�อ
ประโยชน์ต่อสำังคม ในปี 2564 บร่ษัท้ด้ำาเน่นโครงการผ่านการเร่ยนร้้ในร้ปแบบผสำมผสำาน
ออนไลน์และออฟไลน์ เน่�องจากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19  
โด้ยม่การประชุมเช่งปฏ่ิบต่ัการ และ Phenomena Work-based Education Learning เสำม่อนอย่้ 
คา่ยจร่งต่อเน่�องเป็นระยะเวลา 3 เด่้อน โด้ยได้้รับความรว่มม่อจากพัิ่นธุม่ตรและว่ท้ยากรหลกั  
ในการจัด้งานโครงการค่าย มากกว่า 20 ความร่วมม่อ อาท้่ คณ์าจารย์ผ้้ท้รงคุณ์วุฒ่จาก 
คณ์ะว่ศวกรรมศาสำตร์จุฬาลงกรณ์์มหาว่ท้ยาลัย คณ์ะว่ศวกรรมศาสำตร์และเท้คโนโลย่ 
สำถึาบันการจัด้การปัญญาภ่วัฒน์ ผ้้เช่�ยวชาญด้้าน AI บร่ษัท้ โกซีอฟต์ (ประเท้ศไท้ย) จำากัด้  
บร่ษัท้ ไอโนว์พิ่ลัสำ จำากัด้ SUNPLEX GROUP AMBIENT GROUP รวมไปถึ้ง Data Scientist 
จากบร่ษัท้ AI ชั�นนำาในญ่�ปุ่น Amazon Web Service (AWS) ผ้้พิ่ัฒนาแพิ่ลตฟอร์มคลาวด์้และ
ให้บร่การระบบคลาวด์้ระด้บัโลก และ บร่ษทั้ ท้เ่คเค คอร์ปอเรชั�น จำากัด้ ผ้้ให้บร่การด้้านหุ่น
ยนตแ์ละระบบอัตโนมต่ัสำำาหรบังานบร่การและอุตสำาหกรรมแบบครบวงจร นอกเหน่อจากการ 
บ้รณ์าการว่ธุ่สำร้างสำรรค์ AI ผ่านปรัชญาการเล่นหมากล้อม (Creative AI Convergence by  
Go Philosophy) และการเพ่ิ่�ม IQ ผ่านความร้้เก่�ยวกับกลุ่มเท้คโนโลย่ ABCD แล้ว ในปีน่�  
ยังได้้ม่การผสำมผสำานเยาวชนท้่�ม่ความสำนใจในการเร่ยนร้้ 2 กลุ่ม ค่อ Business AI มุ่งเน้น 
องค์ความร้เ้ช่งธุรุกจ่ท้่�เก่�ยวข้ึ้องกับการว่เคราะห์และประยกุต์ใช้ AI และ Technical AI ท้่�มุ่งเน้น
ท้ักษะเช่งล้กด้้านเท้คโนโลย่ สำร้างสำรรค์ไอเด่้ย และผล่ตผลงานให้ตอบโจท้ย์และสำอด้รับกับ
ความเปล่�ยนแปลงขึ้องโลกปัจจบุนั โด้ยกจ่กรรมท้ั�งหมด้ได้้ด้ำาเน่นการผ่านระบบออนไลน์เตม็ร้ปแบบ  
อย่างเข้ึ้มข้ึ้นเป็นระยะเวลาเก่อบ 2 เด้่อน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เยั่าวชนเข้้าร่ิวมโคริงการิส่ะส่ม 

138 ราย

ปีั 2564 จำานวน 40 ราย 
ปีั 2563 จำานวน 20 ราย

ปีั 2562 จำานวน 38 ราย

ปีั 2561 จำานวน 40 ราย

ผลติอบแทนทางส่่งคม ปีั 3 

ร้อยละ 10.90 

ส่งเสริมทักษะที่จำาเป็นสำาหรับอนาคต
บร่ษัท้สำ่งเสำร่มความร้้ ความสำามารถึ และฝึกท้ักษะท้่�จำาเป็น เพ่ิ่�อการประกอบอาช่พิ่แก่เยาวชน ผ่านโครงการท้่�หลากหลาย โด้ยในปี 2564  
ม่โครงการท้่�โด้ด้เด้่น ด้ังน่�

โครงการ Creative AI Club
บร่ษทั้เลง็เหน็ความสำำาคัญขึ้องการม่พ่ิ่�นท้่�ให้เยาวชนสำามารถึเร่ยนร้แ้ละตอ่ยอด้ทั้กษะด้้าน AI ได้้
อย่างต่อเน่�อง จ้งได้้จัด้ตั�ง Creative AI Club by CP ALL ชุมนุมคน AI หัวใจหมากล้อม โด้ยม่
วัตถึุประสำงค์ช่วยสำร้างสำรรค์ 3 สำ่�งใหม่ ได้้แก่ 

1. New Learning Space พ่ิ่�นท้่�การเร่ยนร้้ท้่�ม่สำ่�งอำานวยความสำะด้วกสำำาหรบัต่อยอด้ด้้าน AI 

2. New Creative Community ชุมชนใหม่ท้่�ร่วมกันสำร้างสำรรค์ผลงานด้้าน AI 

3. New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ ๆ และว่ธุ่การแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้้วย AI 
ท้่�เก่ด้ขึ้้�นจากการพิ่ัฒนาโด้ยคนในคลับ

1

2

3
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ในยัุ่คที�ผ่้บริิโภคใส่่ใจด่แลสุ่ข้ภาพีด้วยั่อาห้าริ ซีีพีี ออลล์ จึงมีนโยั่บายั่ 
ผลิติอาห้าริอย่ั่างริ่บผิดชอบ โดยั่ค่ดส่ริริว่ติถุดิบคุณภาพี วิจ่ยั่และ 
พีฒ่นาอาห้าริที�มคีวามปัลอดภย่ั่ ได้มาติริฐาน มคีณุค่าทางโภชนาการิ
คริบถ้วนอย่ั่างห้ลากห้ลายั่ เพ้ี�อให้้ปัริะชาชนคนไทยั่เข้้าถงึการิกินด ีอยั่่ดี่  
มสุี่ข้อย่ั่างย่ั่�งยั่นื

การเสริมสร้างสุขภาพ 
และสุขภาวะที่ดี

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG2	 ยุติความหิวโหย	บรรลุความม่ันคงทางอาหาร	และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรม 
	 	 ท่ีย่ังยืน

2.1 ยุั่ติิความหิ้วโห้ยั่และส่ร้ิางห้ล่กปัริะก่นให้้ทุกคน โดยั่เฉพีาะที�ยั่ากจนและอย่่ั่ในภาวะเปัริาะบาง อ่นริวมถึง 
ทาริก ได้เข้้าถึงอาห้าริที�ปัลอดภ่ยั่ มีโภชนาการิ

SDG3	 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคนในทุกวัย

3.8 การิเข้้าถึงการิบริิการิส่าธาริณสุ่ข้จำาเป็ันที�มีคุณภาพี และเข้้าถึงยั่าและว่คซีีนจำาเป็ันที�ปัลอดภ่ยั่  
มีปัริะสิ่ทธิผล มีคุณภาพี และมีริาคาที�ส่ามาริถซืี�อห้าได้

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน

12.4 บริริลุการิจ่ดการิส่าริเคมีและข้องเสี่ยั่ทุกชนิดในวิธีที�เป็ันมิติริต่ิอส่ิ่งแวดล้อม ติลอดท่�งวงจริชีวิติ 
ข้องส่ิ่งเห้ล่าน่�น เพ้ี�อที�จะลดผลกริะทบทางลบที�จะมีต่ิอสุ่ข้ภาพีข้องมนุษย์ั่และส่ิ่งแวดล้อมให้้มากที�สุ่ด



การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564

โคริงการิต่ิอเนื�อง "กินดี อย่่ั่ดี มีสุ่ข้"

ต่ิอยั่อดร้ิาน 7-Eleven ให้้เป็ัน "ศ่นย์ั่สุ่ข้ภาพีดีข้องชุมชน" 
ผ่านร้ิานยั่าเอ็กซ์ีต้ิา 

โคริงการิพ่ีฒนาสิ่นค้าสุ่ข้ภาพี กลุ่มผลิติภ่ณฑ์์พ่ีฒนาร่ิวม 
(Private Brand) 

โคริงการิ VG For Love

เพ่ิมสัดส่วนจำานวนผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ท่ีมุ่งเน้นสุขภาพ  
และโภชนาการท่ีดี

ร้อยละ
25

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(ห้น่วยั่ : ร้ิอยั่ละ)

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
1,896 ผลิติภ่ณฑ์์ให้ม่ (New Product) ที�มุ่งเน้นสุ่ข้ภาพี 
และสุ่ข้ภาวะที�ดี (ริายั่การิ)

3,874 ร้ิาน 7-Eleven เข้้าร่ิวมโคริงการิ “กินดี อย่่ั่ดี มีสุ่ข้”  
ส่ร้ิางยั่อดข้ายั่สิ่นค้ากลุ่มอาห้าริและเครืิ�องดื�มเพ้ี�อสุ่ข้ภาพี  

4,069 ล้านบาท

ผลดำาเนินงาน

เป้าหมาย 
ปี 2564

16
เป้ัาห้มายั่ 

ปีั 2573
25

2562

2563

2564

19.6

19.4

19.4
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ความเสี่ยงและโอกาส
แนวโน้มการด้้แลสำุขึ้ภาพิ่ด้้วยอาหารได้้รับความน่ยมอย่างมากใน
ปัจจบัุน จากงานว่จยัท้่�หลากหลาย พิ่บวา่ม้ลคา่การบร่โภคอาหารและ
เคร่�องด้่�มเพ่ิ่�อสำขุึ้ภาพิ่ ในปี 2563 ม่อตัราขึ้ยายตัวเพ่ิ่�มข้ึ้�นเฉล่�ย รอ้ยละ  
2.4 รวมถ้ึงการเต่บโตขึ้องธุรุกจ่อาหารเพ่ิ่�อสำขุึ้ภาพิ่ท่้�ม่อตัราการเต่บโต
ส้ำงข้ึ้�นอย่างชัด้เจน ซี้�งเห็นได้้ว่าผ้้บร่โภคส่ำวนใหญ่ม่การปรับเปล่�ยน 
พิ่ฤต่กรรมในการด้้แลสุำขึ้ภาพิ่ เล่อกบร่โภคอาหารท้่�ด่้ ม่คุณ์ค่า 
ท้างอาหารเพ่ิ่ยงพิ่อเพิ่่�อเสำร่มสุำขึ้ภาพิ่ให้แขึ้ง็แรง สำามารถึป้องกันตนเอง

แนวทางการดำาเนินงาน
บร่ษัท้ ซี่พ่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) และบร่ษัท้ย่อย (“บร่ษัท้”)  
ด้ำาเน่นงานด้้านสุำขึ้ภาพิ่และโภชนาการท่้�ด่้ภายใต้นโยบายสุำขึ้ภาพิ่และ
โภชนาการ ครอบคลุมกลุ่มผล่ตภัณ์ฑ์์อาหาร การเข้ึ้าถึ้งขึ้้อม้ลและ 
การส่ำ�อสำาร อาท้ ่กระบวนการผล่ตอาหารท่้�สำอด้คลอ้งระเบย่บ ขึ้อ้บงัคบั 
และมาตรฐานขึ้องประเท้ศ การแสำด้งรายละเอ่ยด้บนฉลากผล่ตภณั์ฑ์์
ท้่�ชัด้เจน รวมถ้ึงการสำ่งเสำร่มก่จกรรมการเขึ้้าถึ้งสุำขึ้ภาวะท้่�ด่้สำำาหรับ 
ผ้้บร่โภค บร่ษัท้ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก แลกเปล่�ยน  
เร่ยนร้้ ขึ้อคำาปร้กษา ร่วมว่จัย และพัิ่ฒนาผล่ตภัณ์ฑ์์กลุ่มอาหาร 
เพิ่่�อสุำขึ้ภาพิ่ เชน่ ผล่ตภัณ์ฑ์์อาหารปราศจากนำ�าตาล ไมแ่ต่งส่ำ ไมม่่ไขึ้มัน  
อาหารเสำร่มไฟเบอร์ และธุาตุเหล็ก เป็นต้น รวมถ้ึงคัด้สำรรวัตถึุด่้บ
คณุ์ภาพิ่จากแหล่งท้่�มาท้่�ม่ความรับผ่ด้ชอบ ได้้รบัการรับรอง และสำามารถึ
ตรวจสำอบได้้สำำาหรับผล่ตภัณ์ฑ์์ดั้ด้แปลงพิ่ันธุุกรรม (Genetically  
Modified Organisms : GMOs) นอกจากน่� บร่ษัท้กำาหนด้กลยุท้ธุ์

จากโรคระบาด้ในปัจจุบันได้้ บร่ษัท้ตระหนักถึ้งการเร่ยนร้้ พิ่ัฒนา
ศักยภาพิ่ และยกระด้ับขึ้่ด้ความสำามารถึในการว่จัยผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่�ด้่ต่อ
สำุขึ้ภาพิ่ อาท้่ อาหารกลุ่มปราศจากสำารปรุงแต่งสำารกันบ้ด้ นำ�าตาล 
นำ�ามันปาล์ม ไม่แต่งสำ่ และไม่ม่ไขึ้มัน อาหารโปรต่นท้างเล่อก รวมถึ้ง
ซีุปเปอร์ฟ้้ด้ เพิ่่�อสำ่งเสำร่มการม่สำุขึ้ภาพิ่ท้่�ด้่ขึ้องประชาชน ให้ผ้้บร่โภค
สำามารถึเขึ้้าถึ้งได้้ง่าย ม่ความปลอด้ภัย และคุณ์ค่าอาหารครบถ้ึวน 
ตอบสำนองต่อการปรับเปล่�ยนพิ่ฤต่กรรมด้้านสำุขึ้ภาพิ่ท้่�ยั�งย่นมากขึ้้�น

สำร้างการรับร้้ขึ้องล้กค้า โด้ยปรับภาพิ่ลักษณ์์ขึ้องร้าน 7-Eleven  
การจัด้เร่ยงส่ำนค้าประเภท้อาหารเพิ่่�อสุำขึ้ภาพิ่ให้ผ้้บร่โภคเขึ้้าถ้ึง
ได้้สำะด้วกมากข้ึ้�น พิ่ร้อมท้ั�งจัด้แคมเปญกระตุ้นการบร่โภคส่ำนค้า
กลุ่มสำุขึ้ภาพิ่และโภชนาการ (Health and Nutrition Product)  
นอกจากน่� จากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำ 
โคว่ด้ 19 บร่ษทั้กำาหนด้มาตรการรักษาความสำะอาด้และความปลอด้ภัย  
เพิ่่�อสำร้างความมั�นใจให้กับล้กค้าท้่�เขึ้้ามาใช้บร่การในร้าน 7-Eleven  
อาท้่ ท้ำาความสำะอาด้พ่ิ่�นท้่�สำัมผัสำอย่างสำมำ�าเสำมอ กำาหนด้พ่ิ่�นท้่� 
การให้บร่การเพิ่่�อรักษาระยะห่าง กำาหนด้ให้ล้กค้าทุ้กท้่านสำวม
หน้ากากอนามัย และตรวจวัด้อุณ์หภ้ม่ก่อนเขึ้้าร้าน ตลอด้จน 
การให้ความร้้และสำ่�อสำารกับพิ่นักงานเก่�ยวกัมาตรการป้องกันการ 
แพิ่ร่ระบาด้ และท้ำาความสำะอาด้ม่อทุ้กครั�งก่อนสำัมผัสำ และจัด้เตร่ยม
สำ่นค้า

 อ่านรายละเอียดเพิ่่่มเต่มได้ที่ 
 นโยบายสุขภาพและโภชนาการ

  https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/03/Health-and-Nutrition-Policy-th.pdf 

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

323

319

จำนวนผลิตภัณฑทั้งหมด (Total Product) 
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (รายการ : SKUs)

จำนวนผลิตภัณฑปจจุบัน (Existing Product) 
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (รายการ : SKUs)

สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑกลุมพัฒนารวม (Private Brand) 
แยกตามประเภท 

จำนวนผลิตภัณฑใหม (New Product) 
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (รายการ : SKUs)

สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑกลุมพัฒนารวม 
(Private Brand) ตอยอดขายผลิตภณัฑท้ังหมด (รอยละ)

2561

2562
2563
2564

451

512
745

1,032

2561

2562
2563
2564

เป�าหมายป� 2564

24.77

32.75
33.79
35.72
34.29

2561

2562
2563
2564

465
581

2561

2562
2563
2564

128

193
280

451

54.30

42.25

3.44

Traditional Private Label Products
Value Private Label Products
Premium Private Label Products
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สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
ตอยอดขายทั้งหมด (รอยละ)

ผลิตภัณฑกลุมผานเกณฑทางเลือกสุขภาพ

ผลิตภณัฑกลุมปรบัลดไขมนั ไขมันทรานส โซเดยีม และน้ำตาล ผลิตภณัฑกลุมปรบัเพ่ิมคณุคาทางโภชนาการ ผลิตภณัฑกลุมปรบัปรงุสูตรจากเดิม

การแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ

647 รายการ 

ยอดขาย 15,583 ลานบาท 

รอยละ 8.19
ร�อยละ 
87.82 

ร�อยละ 12.18 

ยอดขายผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ 
ยอดขายผลิตภัณฑ�ทั้งหมด

96 รายการ 

ยอดขาย 2,878 ลานบาท 

รอยละ 1.51

85 รายการ 

ยอดขาย 2,464 ลานบาท 

รอยละ 1.29

5 รายการ 

ยอดขาย 424 ลานบาท 

รอยละ 0.22

หมายเหตุ: • ร�อยละเทียบยอดขายกลุ�มอาหารและเคร�่องดื่มทั้งหมด
• ผลิตภัณฑ�เพ�อ่สุขภาพ ครอบคลุมผลิตภัณฑ�พัฒนาร�วม (Private Brand) และผลิตภัณฑ�ซื้อมาขายไป (National Brand) กลุ�มอาหารและเคร�อ่งดื่ม
• เกณฑ�ทางเลือกสุขภาพ โดยมหาว�ทยาลัยมหิดลว�าด�วยเร�อ่งการควบคุมสารอาหารในเกณฑ�ที่เหมาะสม 8 หมวด ได�แก� โซเดียม พลังงาน นํ้าตาล ไขมัน เกลือแร� ไฟเบอร� เห

ล็ก เพ�อ่ให�การรับประทานอาหารต�อมื้ออาหารเหมาะสม

แสดงฉลากโภชนาการที่เป�นไปตามมาตรฐานสากลบนผลิตภัณฑ�รอยละ 100 

แสดงฉลากโภชนาการแบบจ�ดีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA) ภาคสมัครใจ กลุ�มอาหารและเคร�่องดื่มพร�อมทาน รอยละ 37.78 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจำาหน่ายใน ร้าน 7-Eleven

1. แห้วพร้อมทาน

2. ฟูซิลลี่ผัดขี้เมาไก่ 
 (ตรา เชฟแคร์ส)

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 แห้้ว คัดัสรรแห้ล่งปลกูจาก อำาเภอศรปีระจนัต์ จงัห้วดัสุพิ่รรณบุรี แห้ล่งปลกูท่ีดท่ีีสดุในประเทศไทย แห้้วเม็ดให้ญ่่ มสีขีาวอมเห้ลือง

อ่อน ๆ รสชาตห่้วาน มัน กรอบ เนื�อแน่น ฉ่่ำน�ำ ปอกเปลือกพิ่ร้อมทาน อดุมไปด้วยสารอาห้ารท่ีมปีระโยชน์

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
- มีไฟเบอร์สงู ซ่่ึ่งมีประโยชน์ต่อระบบขบัถ่่าย ลดอาการท้องผููก ระบบย่อยอาห้าร และยังช่วยคัวบคัมุระดบัน�ำตาลในเลอืดและระดบั

คัอเลสเตอรอล 

- มสีาร Purin สงู ช่วยดบักระห้ายคัลายร้อน ช่วยขบัของเสยี และบำรุงปอด

	 วันที่วางจำหน่าย
 20 พิ่ฤษภาคัม 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 เมนลูบัท่ีรงัสรรค์ัโดยปรมาจารย์แห่้งสตรีทฟู�ด ทำให้้เมนูธรรมดากลายเป็นเมนูแสนพ่ิ่เศษ โดยใช้เส้นฟูซ่ึ่ลหี้รอืพิ่าสต้าเส้นเกลยีวนำเข้า

จากประเทศอต่าลผีูดัพิ่ร้อมกนักบัไก่เบญ่จาช่�นโตและพิ่รก่แกงสตูรลบั นอกจากนี� ยงัอดุมไปด้วยผัูกต่าง ๆ ซ่ึ่ง่ให้้คัณุค่ัาทางอาห้าร

อย่างคัรบถ้่วน ทั�งห้มดนี�คััว่ในกระทะร้อน ๆ ให้้ได้กล่่นห้อมของกระทะเห้มอืนไปทานท่ีร้านอาห้ารจรง่ ๆ

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
 เป็นแห้ล่งของโปรตนีและให้้คัณุค่ัาทางอาห้ารคัรบถ้่วน

	 วันที่วางจำหน่าย
 28 ตลุาคัม 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บร่ษทั้มุ่งมั�นพัิ่ฒนาผล่ตภัณ์ฑ์์เพ่ิ่�อสำขุึ้ภาพิ่ โด้ยกำาหนด้หลกัเกณ์ฑ์์ผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่�เข้ึ้าข่ึ้ายผล่ตภัณ์ฑ์์เพ่ิ่�อสำขุึ้ภาพิ่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท้ ได้้แก่

สินคาอาหารที่ผานการรับรอง

หรือผานหลักเกณฑของ

“ทางเลือกสุขภาพ” หรือ 

Thai Healthier Logo ท่ีใหการรับรอง

โดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล

อาหารที่มีการเพิ่ม หรือลด

หรือปราศจากสารอาหารตามที่

กฎหมายหรือมาตรฐานที่ยอมรับ 

เชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541

ผักและผลไมสด หรอือาหารท่ีคงสภาพ 

สารอาหารท่ีเปนประโยชนทางธรรมชาติ 

หรือผานการแปรรูปนอยหรืออาหารที่

รบัประทานแลวไดโภชนาการครบถวนและ

พลังงานที่เหมาะสมใน 1 มื้อ

อาหารทางการแพทย Functional 

Food หรือ Food Supplement

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544 และ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548

1 2 3 4
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3. มาม่าออเรียนทัลคิตเชน   
 รสคาโบนาร่าเบคอน  
 85 กรัม 

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 บะห้มี่ก่่งสำเร็จรูปมาม่าออเรียนทัลคั่ตเชนรสชาต่ให้ม่ในปีนี� เป็น คัาโบนาร่าเบคัอน แบบแห้้ง ซึ่อสคัาโบนาร่า เข้มข้นด้วยชีสเน้น ๆ  

โรยด้วยเบคัอน กรอบ ห้อมมัน คัรมีม่ี เข้ากนัดกัีบเส้นมาม่า ท่ีห้นานุ่ม

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
ได้รบัสญั่ลกัษณ์โภชนาการทางเลอืกสขุภาพิ่ กลุม่บะห้ม่ีก่่งสำเร็จรูป มปีร่มาณโซึ่เดยีม

ไม่เก่น 1,400 ม่ลลก่รัมต่อห้น่ง่ห้น่วยบร่โภคัท่ีมากกว่า 70 กรัม

	 วันที่วางจำหน่าย
 1 กรกฎาคัม 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

4. วิตอะเดย์ วิตามินซี 
 คอลลาเจนรสส้ม  
 480 มล. 

5. สิงห์เลมอนยูซุโซดา  
 330 มล.   

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 ช่วยเสรม่สร้างภมู่คัุม้กนัและชะลอคัวามเสือ่มของผู่ว ไม่มีน�ำตาล ไม่มีไขมนั ไม่มโีซึ่เดียม ตอบโจทย์คันรักสขุภาพิ่

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
วต่าม่นซึ่ ี200% นำเข้าจากประเทศองักฤษ

• เสรม่สร้างภมู่คัุม้กนั

• ต่อต้านอนมูุลอ่สระ

คัอลลาเจน 2,000 ม่ลลก่รัม

• ช่วยสร้างคัอลลาเจน เพิ่ือ่การทำงานปกตข่องผู่วห้นงั 

• บำรงุและชะลอคัวามเสือ่มของผู่วห้นัง

	 วันที่วางจำหน่าย
 13 พิ่ฤษภาคัม 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 เคัรือ่งดืม่ปราศจากน�ำตาล 0 แคัลอร่ี และมวีต่าม่นซึ่สีงู เห้มาะสำห้รับคันรกัสขุภาพิ่

 ท่ีต้องการคัวามสดช่ืน

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
 ได้รบัสญั่ลกัษณ์โภชนาการทางเลอืกสขุภาพิ่

	 วันที่วางจำหน่าย
 3 ม่ถ่นุายน 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ
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สร้างการรับรู้ สนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
บร่ษทั้ร่วมม่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท้่�ม่ความเช่�ยวชาญด้้านอาหารท้ั�งภายในและภายนอก อาท้ ่ สำำานกังานคณ์ะกรรมการนโยบายว่ท้ยาศาสำตร์ 
เท้คโนโลย่ และนวัตกรรมแห่งชาต่ (สำวท้น.) สำถึาบนัโภชนาการมหาว่ท้ยาลยัมห่ด้ล และบร่ษัท้ ซีพ่่ิ่ ฟ้ด้้แล็บ จำากดั้ ซี้�งเป็นบร่ษทั้ว่จยั พิ่ฒันา รวม
ถึง้รบัว่เคราะห์ท้ด้สำอบท้างด้้านอาหารขึ้องบร่ษัท้ ซี้�งตั�งอย่้ในโครงการเม่องนวัตกรรมอาหาร (Food Inno-polis) ท้ำาหน้าท้่�ด้ำาเน่นงานว่จัยและ
พิ่ฒันาโภชนาการอาหารในผล่ตภัณ์ฑ์์ เช่น ปร่มาณ์โซีเด่้ยม นำ�าตาล ไขึ้มัน ไขึ้มันท้รานส์ำ เป็นต้น ให้อย่้ในปร่มาณ์ท่้�เหมาะสำม เพ่ิ่�อตอบสำนอง
ความต้องการขึ้องผ้้บร่โภคในแต่ละช่วงอายุ รวมถึง้ผ้ท้้่�ต้องการโภชนาการเฉพิ่าะเจาะจง เช่น ผ้้ป่วยเฉพิ่าะท้าง เป็นต้น 

นอกจากนี� บรษั่ทจดัให้้มกีารแสดงฉ่ลากโภชนาการบนผูลต่ภัณฑ์์ให้้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญั่ วธ่กีารใช้ และการเก็บรักษา เพิ่ือ่แสดงคัวามชัดเจน

ของผูลต่ภณัฑ์์ ช่วยให้้ผููบ้ร่โภคัทราบคัุณค่ัาทางโภชนาการและสามารถ่ห้ลีกเลี่ยงสารอาห้ารทีอ่าจก่อให้้เก่ดอันตรายได้ รวมถ่่งส่งเสรม่ให้้คัู่ค้ัาจดัทำฉ่ลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline 

Daily Amounts : GDA) เพิ่ือ่แสดงค่ัาพิ่ลงังาน ไขมัน น�ำตาล และโซึ่เดยีม ทั�งภาคับงัคับัตามกฎห้มาย ร้อยละ 100 และภาคัสมัคัรใจ ได้ดำเน่นการคัรอบคัลุมกลุม่สน่ค้ัาอาห้ารและเคัรือ่งด่ืม

พิ่ร้อมทาน ร้อยละ 37.78 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่บริษัทพัฒนาร่วมกับสถาบันโภชนาการมหิดล
โดยใช้เกณฑ์การกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร (Nutrient Function Claims)

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 เคัี�ยวง่ายเห้มาะกบัผูู้สงูวยัท่ีสญู่เสียฟันและผูู้สงูอายท่ัุวไป

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
ย่อยง่าย มคีัณุค่ัาทางโภชนาการคัอื วต่าม่นบีรวม 

วต่าม่นบ ี1 บ ี2 บ ี6 บ ี12 โฟเลตและใยอาห้าร มีโซึ่เดยีมตำ่ 310 ม่ลลก่รัม

	 วันที่วางจำหน่าย
 มกราคัม 2562 – ปัจจุบนั

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 10 สาขา ในโรงพิ่ยาบาลเขตกรุงเทพิ่ฯ และ 

 300 สาขาต่างจังห้วดั

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 เสรม่วต่าม่นบรีวม (บ ี6 บ ี12) สูง กรดแพิ่นโทธ่น่คัสูง 

 วต่าม่นอสีงู เพิ่ยีงพิ่อสำห้รับคัวามต้องการของผูู้บร่โภคัในแต่ละวนั

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
วต่าม่นบ ี6 วต่าม่นบ ี12 มส่ีวนช่วยในการทำงานตามปกตข่องระบบประสาท วต่าม่นอี มส่ีวนช่วยในการต้านอนุมูลอ่สระ 

กรดแพิ่นโทธ่น่คั มีส่วนช่วยให้้ร่างกายได้รบัพิ่ลงังานจากเมตาบอลลซ่่ึ่มตามปกต่

	 วันที่วางจำหน่าย
 มนีาคัม 2563 – ปัจจุบนั

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

1. ข้าวต้มหมู 
 สำาหรับผู้สูงวัย 

2. จัมโบ้บิ๊กเปา 
 มังสวิรัติ 
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ตวัอย่างของผลติภณัฑ์ท่ีแสดงฉลากโภชนาการ และผลิตภณัฑ์ท่ีตดิฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียมแบบจดีเีอ 

การบริหารจัดการสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs)
ปัจจุบันผ้้บร่โภคยังม่ข้ึ้อกังวลต่อส่ำนค้าด้ัด้แปลงพัิ่นธุุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) บร่ษัท้จง้มุ่งมั�นคัด้สำรรวัตถึุด่้บจาก
แหลง่ท้่�มาท้่�มค่วามรบัผด่้ชอบครอบคลมุตลอด้หว่งโซี่อุปท้าน โด้ยกำาหนด้นโยบายการบรห่ารจัด้การสำน่ค้า GMOs ท้่�ชดั้เจน และสำอด้คลอ้งกบั
ขึ้้อปฏิ่บัต่ท้างกฎหมายและขึ้้อระเบ่ยบบังคับด้้านสำ่นค้า GMOs ท้่�ประกาศใช้ขึ้องประเท้ศ รวมถึ้งสำ่งเสำร่มค้่ค้าในการคัด้สำรรสำ่นค้า ผ่านการตอบ
แบบสำอบถึามและให้ม่หลักฐานรับรองสำำาหรับส่ำนค้า GMOs กลุ่มเสำ่�ยงท้่�กฎหมายกำาหนด้ นอกจากน่� บร่ษัท้สำนับสำนุนการแสำด้งข้ึ้อม้ลฉลาก
ผล่ตภัณ์ฑ์์แสำด้งรายละเอ่ยด้ขึ้องส่ำนค้าท้่�ม่ส่ำวนประกอบขึ้องวัตถึุด่้บหร่อผล่ตภัณ์ฑ์์ GMO เพิ่่�อสำร้างความมั�นใจว่าอาหารท้่�ส่ำงมอบให้ผ้้บร่โภค
จะปลอด้ภัย และได้้รับการรับรองการตรวจสำอบจากหน่วยงานท้่�เช่�อถึ่อได้้

โครงการเชิงกลยุทธ์ 
ในปี 2564 ภายใต้กลยุท้ธุ์ “Product Place People Channel และ Technology” บร่ษัท้ด้ำาเน่นโครงการกลยุท้ธุ์ ด้ังน่�

 อ่านรายละเอียดเพิ่่่มเต่มได้ที่ 
 นโยบายและข้อระเบียบบังคับสินค้า	GMOs

   https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/GMO_Policy_TH_096_2563.pdf

Product
พัฒนาและสรรหาสินคา 

รสชาติดี หลากหลาย 
ปลอดภัย และมีคุณคา

ทางโภชนาการ

Place
สรรหาทำเลที่ใช 
สรางบรรยากาศ 

กระตุนการบริโภค

Channel
สรางการเขาถึงสินคา
และบริการเพื่อสุขภาพ 

และครอบคลุมทุกชองทาง 
ทั้งออฟไลน ออนไลน 
และตูจำหนายสินคา

อัตโนมัติ

Technology
ใชปญญาประดิษฐ

วิเคราะหขอมูล
พัฒนาแอปพลิเคชัน

เพื่อสุขภาพ

People
สรางความรู ความเขาใจ

ใหผูบริโภค ชุมชน 
ควบคูการพัฒนาทักษะ

พนักงาน
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โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”
บร่ษัท้ด้ำาเน่นโครงการ “ก่นด่้ อย่้ด่้ ม่สำุขึ้” ต่อเน่�องเป็นปีท้่� 3  
ในปี 2564 บร่ษัท้ตอบสำนองความต้องการขึ้องล้กค้าท้กุกลุ่ม และ
สำร้างให้เกด่้การรบัร้้ ครอบคลุมท้ั�งช่องท้างออนไลนแ์ละออฟไลน์  
โด้ยขึ้ยายผลโครงการไปยังร้าน 7-Eleven เป็นจำานวนท้ั�งสำ่�นกว่า  
3,874 สำาขึ้า ไปยงัท้ำาเลศกัยภาพิ่ตา่ง ๆ  โด้ยรา้น 7-Eleven ท้่�เขึ้า้รว่ม 
โครงการม่ยอด้ขึ้ายส่ำนค้ากลุ่มอาหารและเคร่�องด้่�มเพิ่่�อสำุขึ้ภาพิ่ 
รวมท้ั�งส่ำ�น 4,069 ล้านบาท้ คด่้เป็นสัำด้ส่ำวนร้อยละ 24.2 ขึ้องยอด้ขึ้าย 
ร้านท้่�เขึ้้าร่วมโครงการ 

นอกจากน่� ยงัม่การตอ่ยอด้รา้น 7-Eleven ใหเ้ป็น “ศน้ย์สำขุึ้ภาพิ่ด่้ 
ขึ้องชุมชน” ผ่านร้านยาเอ็กซี์ต้า พิ่ร้อมสำร้างร้านเคร่อขึ้่าย โด้ยม่
เภสำชักรพิ่ร้อมด้้แลและคอยใหค้ำาปร้กษา ท้ั�งน่� ในปี 2564 ท้่�ผ่านมา  
เน่�องจากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรสัำโคว่ด้ 19  
ม่อัตราการแพิ่ร่ระบาด้มากย่�งข้ึ้�น ท้ำาให้ผ้้คนหันมาด้้แลใสำ่ใจ 
เร่�องสุำขึ้ภาพิ่กนัอย่างจร่งจงั ไม่ว่าจะเป็นการเล่อกส่ำนค้าเพิ่่�อสุำขึ้ภาพิ่ 
ท้ั�งเช่งปอ้งกนัและด้้แลรกัษาฟ้ื้นฟ้สำขุึ้ภาพิ่ อก่ท้ั�งม่การปรบัเปล่�ยน 
ร้ปแบบการท้ำางานเพ่ิ่�อให้สำอด้คล้องกับสำถึานการณ์์ โด้ยม่การ 
ท้ำางานท้่�บ้าน (Work From Home) มากย่�งข้ึ้�น ด้งันั�นผ้บ้ร่โภคจง้หันมา 
ปรุงอาหารท้านเองมากข้ึ้�น เพิ่่�อให้มั�นใจว่าอาหารท้่�บร่โภคนั�น  
สำด้ สำะอาด้ และปลอด้ภยั โครงการ “กน่ด่้ อย่้ด่้ ม่สำขุึ้” คดั้สำรรส่ำนคา้
ท้่�ตรงกับความต้องการขึ้องล้กค้า โด้ยเต่มความพิ่ร้อมขึ้องสำ่นค้า 
ก่นด่้ พิ่ร้อมด่้�ม พิ่ร้อมท้าน และพิ่ร้อมปรุง พิ่ร้อมท้ั�งเพ่ิ่�มความ 
หลากหลายขึ้องกลุ่มส่ำนค้าเพ่ิ่�อสำขุึ้ภาพิ่ เน้นกลุ่มอาหารพิ่ร้อมปรงุ 
เน่�อสำตัวแ์ละผัก ผลไม้สำด้ รวมท้ั�งส่ำนคา้อย่้ด่้ ส่ำนคา้กระแสำ ยาท้่�เป็น
ปัจจยั 4 ขึ้องการด้ำารงช่ว่ต เช่น ยารักษาโรค ยาสำามญัประจำาบา้น  
เคร่�องม่อท้างการแพิ่ท้ย์ ว่ตาม่นอาหารเสำร่ม สำมุนไพิ่ร เป็นต้น  
เพ่ิ่�อการรกัษาอย่างยั�งย่น โด้ยล้กคา้สำามารถึสัำ�งส่ำนคา้เพ่ิ่�อสำขุึ้ภาพิ่  
ผ่านแอปพิ่ล่เคชัน 7Delivery ท้่�อำานวยความสำะด้วกพิ่ร้อมจดั้ส่ำงถ้ึงบ้าน  
รวมถ้ึงบร่การจดั้ส่ำงยาสำามญัประจำาบา้นถ้ึงบา้นล้กค้าด้้วยเชน่กนั
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นอกจากน่� ล้กค้ายังสำามารถึสัำ�งส่ำนค้าเพ่ิ่�อสำุขึ้ภาพิ่ ผ่าน Health 
Icon ในแอปพิ่ล่เคชัน 7Delivery รวมถ้ึงจัด้ท้ำาแคมเปญกระตุ้น
การบร่โภคท้่�หลากหลาย อาท้ ่เมน้คุมแคล การแนะนำาเมน้อาหาร
ท้่�ม่ปร่มาณ์แคลอร่ท่้�เหมาะสำม รวมถึ้งแนะนำาส่ำนค้าท้่�ได้้รับ
สำัญลักษณ์์โภชนาการ “ท้างเล่อกสำุขึ้ภาพิ่” เพิ่่�อเป็นท้างเล่อก
อาหารท่้�ม่คณุ์คา่ท้างโภชนาการตามความเหมาะสำมขึ้องผ้้บร่โภค

รวมถ้ึงม่การสำร้างการรับร้้และประชาสำัมพิ่ันธุ์แอปพิ่ล่เคชัน  
All PharmaSee ปร้กษาเภสำัชกรฟร่ สำุขึ้ภาพิ่ด้่ ผ่านแอป 24 ชม.  
เพิ่่�อเป็นการด้้แลและส่ำงมอบส่ำนค้าและบร่การเพิ่่�อสุำขึ้ภาพิ่ และ 
สำุขึ้ภาวะท้่�ด้่ให้กับล้กค้าและชุมชนอย่างยั�งย่น

โครงการเถ้าแก่ “ศูนย์สุขภาพดีของชุมชน”
บร่ษทั้ด้ำาเน่นโครงการเถ้ึาแก่ “ศน้ย์สำขุึ้ภาพิ่ด่้ขึ้องชุมชน” โด้ยขึ้ยาย
ขึ้อบเขึ้ตการเข้ึ้าถึ้งบร่การและผล่ตภัณ์ฑ์์เพิ่่�อสำุขึ้ภาพิ่สำำาหรับชุมชน 
ได้้สำะด้วกย่�งข้ึ้�น ผ่านการด้ำาเน่นงานต่าง ๆ ดั้งน่�

• ขึ้ยายร้าน 7-Eleven ให้เป็นศ้นย์สำุขึ้ภาพิ่ด้่ขึ้องชุมชน
• พิ่ัฒนาเภสัำชกรร้านยาเอ็กซี์ต้า (eXta) ให้เป็น “เภสัำชกร

เถึ้าแก่ขึ้าย”
• พิ่ัฒนาพิ่นักงานร้าน 7-Eleven ให้เป็น Health Master

• สำร้างการรับร้้ และประชาสำัมพิ่ันธุ์แอปพิ่ล่เคชัน “All 
PharmaSee” สำำาหรบัการบร่การใหค้ำาปร้กษาด้้านสำขุึ้ภาพิ่
กับเภสำัชกร

• ตอบสำนองความต้องการขึ้องล้กค้ารายบุคคลผ่านการ
ประเม่นข้ึ้อม้ลเช่งล้กขึ้องล้กค้าจากแอปพิ่ล่เคชัน All 
PharmaSee

• ผน้กการท้ำางานร่วมกันระหว่างแอปพิ่ล่เคชนั All PharmaSee 
และ True Health เพิ่่�อบร่การท้่�ด้่ท้่�สำุด้สำำาหรับล้กค้า
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โครงการพัฒนาสินค้าสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) 
บร่ษทั้จดั้ท้ำาหลกัเกณ์ฑ์์เพิ่่�อสุำขึ้ภาพิ่ขึ้องบร่ษทั้ โด้ยอ้างอง่จากหลกัเกณ์ฑ์์มาตรฐานท้างด้้านอาหารตามประกาศกระท้รวงสำาธุารณ์สุำขึ้ และ
มาตรฐานอ่�น ๆ ท้่�เก่�ยวข้ึ้อง พิ่ร้อมกำาหนด้ตราสัำญลกัษณ์์ Eat Well ตามมาตรฐานท้่�บร่ษทั้กำาหนด้ รวมถ้ึงส่ำงเสำร่มให้ส่ำนค้าอาหารผ่าน 
หลกัเกณ์ฑ์์ “ท้างเล่อกสำขุึ้ภาพิ่” ท้่�ให้การรบัรองโด้ยสำถึาบนัโภชนาการ มหาว่ท้ยาลยัมห่ด้ล สำำาหรบัผล่ตภณั์ฑ์์พิ่ฒันาร่วม (Private Brand) 
กลุ่มอาหารและเคร่�องด้่�ม โด้ยในปี 2564 ม่ผล่ตภัณ์ฑ์์พัิ่ฒนาร่วม (Private Brand) ท้่�ผ่านมาตรฐานดั้งกล่าวจำานวน 31 รายการ (SKUs) 
ม่ตวัอย่างผล่ตภัณ์ฑ์์เพ่ิ่�อสุำขึ้ภาพิ่ ดั้งน่�

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 แป�งแซึ่นด์วช่ธัญ่พืิ่ชมากกว่า 12 ชน่ด ประกอบไปด้วย เมล็ดฟักทอง งาขาว งาดำ เมล็ดเจีย บคััวที เมล็ดข้าวโพิ่ดบด เมล็ดเฟลก เมล็ด

ข้าวสาลี เมล็ดข้าวทรต่เ่คัลี เมล็ดข้าวฟ่าง คัวนั่วขาว คัวนั่วแดงและเมล็ดถ่ัว่เห้ลือง มเีส้นใย วต่าม่น ช่วยเพิ่่ม่ปร่มาณไขมันดีให้้แก่

ร่างกาย ลดคัวามเสีย่งจากโรคัห้วัใจ และไขมนัในเส้นเลือด  สอดไส้อกไก่ห้มกัเคัร่ืองเทศโซึ่เดยีมตำ่  ท่ีมส่ีวนผูสมของเนื�อพิ่รก่ห้วาน 

พิ่รก่ และพิ่าสเลย์  ใช้เนื�อไก่ท่ีคัดัสรรเฉ่พิ่าะเนื�ออกไก่คัณุภาพิ่ดีตดัแต่งมันออก นำมาอบ อดุมไปด้วยโปรตนี  พิ่ร้อมกบัน�ำสลดังาคััว่

สตูรไขมนัตำ่ ได้กล่่นห้อมงาคััว่  แป�งธญั่พืิ่ชห้ลงัอบกรอบนอกนุ่มใน มรีสชาตห่้วาน  เนื�ออกไก่ห้มกันุ่มไม่เห้นยีวมีรสเค็ัมเลก็น้อย และ

ได้รสเปรี�ยวห้วานมันจากน�ำสลดังาคััว่  มีคัวามเป็นคัรีมไม่เห้ลวเคัลือบท่ัวช่�นไก่ ได้รสชาตก่ลมกล่อมเข้ากันอย่างลงตวั

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
พิ่ลงังาน 160 ก่โลแคัลอร ีอดุมด้วยโปรตีน มีใยอาห้าร

	 วันที่วางจำหน่าย
 24 ม่ถ่นุายน 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 มคีัวามห้อมของชาดำและรสชาตเ่ปรี�ยวของมะนาวทำให้้รู้สก่สดชืน่ ใช้สารให้้คัวามห้วานแทนน�ำตาล พิ่ลังงานตำ่

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
พิ่ลงังาน 190 ก่โลแคัลอร ีโปรตนีสงู เป็นแห้ล่งของแคัลเซึ่ยีมและวต่าม่น บ1ี

	 วันที่วางจำหน่าย
 14 มกราคัม 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

 	คุณสมบัติผลิตภัณฑ์์	
 กาแฟคััว่บด ระดบักลางถ่ง่เข้ม มคีัวามเข้มข้นของกาแฟ เพิ่่ม่คัวามห้อมห้วานด้วยน�ำผู่�ง และรสชาตเ่ปรี�ยวของมะนาวทำให้้รูส้ก่สดชืน่

  ประโยชน์ต่อสุขภาพ	
น�ำตาลทั�งห้มดไม่เก่น 18 กรัม ท่ีปร่มาณบร่โภคั 480 ม่ลลล่ต่ร, ไขมันทั�งห้มด < 1 กรมั/100 ม่ลลล่ต่ร, โซึ่เดียม 

< 100 ม่ลลก่รมั/100 ม่ลลล่ต่ร พิ่ลังงานทั�งห้มด < 40 ก่โลแคัลอร/ี100 ม่ลลล่ต่ร (ใส่วัตถ่ใุห้้คัวามห้วานแทนน�ำตาล)

	 วันที่วางจำหน่าย
 20 พิ่ฤษภาคัม 2564

 	 จำนวนสาขาที่วางจำหน่าย
 ทกุสาขาท่ัวประเทศ

1. แซนด์วิชธัญพืช 12 ชนิด
 ไส้อกไก่น้ำาสลัด  

2. แซนด์วิชธัญพืชงาดำา
 ไส้สลัดทูน่า 

3. กาแฟอัญชัญน้ำผึ้งมะนาว

148 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



ข�าวกะเพราหมู



การิส่ริ้างความม่�นคงทางอาห้าริเปั็นวาริะริะด่บโลก ซีีพีี ออลล์ ให้้ความ
ส่ำาค่ญก่บการิส่่งมอบอาห้าริที�มีคุณภาพี ปัลอดภ่ยั่ มีปัริะโยั่ชน์  
อยั่่างเพีียั่งพีอ ควบค่่ไปัก่บการิยั่กริะด่บภาคการิเกษติริถึงแปัลงปัล่ก 
เพี้�อควบคุมด่แลให้้ม่�นใจว่ามีผลผลิติและมีความปัลอดภ่ยั่อย่ั่างยั่่�งยืั่น 
ด้วยั่การิส่่งเส่ริิมการิผลิติอาห้าริที�ริ่กษาทริ่พียั่ากริธริริมชาติิและ 
เปั็นมิติริก่บส่ิ่งแวดล้อม 

การเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัย 
และสุขภาวะที่ดี

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG2	 ยตุคิวามหวิโหย	บรรลุความมัน่คงทางอาหาร	และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรม 
	 	 ทีย่ัง่ยนื

2.1 ยั่ติุิความห้วิโห้ยั่และส่ร้ิางห้ลก่ปัริะก่นให้้ทุกคนโดยั่เฉพีาะที�ยั่ากจนและอยั่่ใ่นภาวะเปัริาะบาง อน่ริวมถึง 
ทาริก ได้เข้้าถงึอาห้าริที�ปัลอดภ่ยั่ มีโภชนาการิ

SDG3	 สร้างหลักประกันว่าคนมีชวีติท่ีมสีขุภาพดี	และส่งเสรมิสวสัดภิาพสำหรับทกุคนในทกุวัย

3.8 การิเข้้าถงึการิบริิการิส่าธาริณสุ่ข้จำาเป็ันที�มคีณุภาพี และเข้้าถึงยั่าและวค่ซีนีจำาเป็ันที�ปัลอดภย่ั่  
มปีัริะส่ทิธิผล มีคุณภาพี และมรีิาคาที�ส่ามาริถซีื�อห้าได้

SDG11	ทำให้เมืองและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์มคีวามครอบคลมุ	ปลอดภยั	มภีมูต้ิานทาน	และย่ังยืน

11.5 ลดจำานวนการิติายั่และจำานวนคนที�ได้ริบ่ผลกริะทบ และลดการิส่่ญเสี่ยั่โดยั่ติริงทางเศริษฐกจิ 
ที�เกี�ยั่วก่บผลติิภณ่ฑ์์มวลริวมภายั่ในปัริะเทศข้องโลกที�เกดิจากภ่ยั่พิีบติ่ิ ซีึ�งริวมถึงภ่ยั่พิีบติ่ิที�เกี�ยั่วก่บนำ�า
โดยั่มุง่เป้ัาปักป้ัองคนจนและคนที�อย่่ั่ในส่ถานการิณ์ที�เปัริาะบาง

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรปูแบบการบริโภคและผลติท่ียัง่ยนื

12.2 บริริลกุาริจด่การิที�ยั่่�งยั่นื และการิใช้ทริพ่ียั่ากริธริริมชาติิอย่ั่างมีปัริะส่ทิธภิาพี

12.4 บริริลเุรืิ�องการิจด่การิส่าริเคมแีละข้องเสี่ยั่ทกุชนดิติลอดวงจริชวิีติข้องส่ิ่งเห้ล่าน่�นด้วยั่วิธทีี�เป็ันมิติริ 
ต่ิอส่ิ่งแวดล้อมติามกริอบความร่ิวมมือริะห้ว่างปัริะเทศที�ติกลงกน่แล้ว และลดการิปัลดปัล่อยั่ส่ิ่งเห้ล่าน่�น 
ออกส่่่อากาศ นำ�า และดิน อย่ั่างมีน่ยั่ส่ำาคญ่ เพ้ี�อจะลดผลกริะทบทางลบต่ิอสุ่ข้ภาพีข้องมนุษย์ั่ 
และส่ิง่แวดล้อมให้้มากที�ส่ดุ

SDG17	การมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

17.14 ยั่กริะดบ่ความส่อดคล้องเชงินโยั่บายั่เพ้ี�อการิพีฒ่นาที�ยั่่�งยั่นื



การเข้าถึงอาหารและน้ำาที่ปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564

โปัริแกริมเกษติริย่ั่�งยืั่น

โคริงการิส่่งเส่ริิมและส่น่บส่นุนการิปัล่กกล้วยั่ห้อมทองปัลอดส่าริเคมี
ให้้ก่บเกษติริกริ

โคริงการิจ่ดการิอาห้าริปัลอดภ่ยั่

โคริงการิส่่งเส่ริิมการิเข้้าถึงอาห้าริและนำ�าที�ปัลอดภย่ั่ 
เช่น คร่ิวปัันอ่ิม เป็ันต้ิน

สนับสนุนให้ผู้ท่ีขาดแคลน กลุ่มคนยากจน และกลุ่มเปราะบาง  
ให้เข้าถึงอาหาร น้ำาท่ีปลอดภัย และการมีสุขภาวะท่ีดี

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(ห้น่วยั่ : ริายั่ส่ะส่ม)

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
แม็คโคริ ทุกส่าข้า และศ่นย์ั่กริะจายั่สิ่นค้าแม็คโคริ มห้าช่ยั่ ได้ร่ิบริองริะบบ 
การิจ่ดการิอาห้าริปัลอดภ่ยั่ ISO 22000 : 2018

ส่่งเส่ริิมกลุ่มเปัริาะบางเข้้าถึงอาห้าริและนำ�าที�ปัลอดภย่ั่ 

891,078 ริายั่ ม่ลค่า 17.97 ล้านบาท

5,000,000
ราย

ผลดำาเนินงาน

เป้าหมาย 
ปี 2564

500,000
เป้ัาห้มายั่ 

ปีั 2573
5,000,000

2563

2564

149,754

891,078

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)151



ความเสี่ยงและโอกาส
ความมั�นคงท้างอาหารเก่ด้ข้ึ้�นในช่วงว่กฤตการณ์์ท้างอาหารเม่�อกว่า 
50 ปีท้่�ผ่านมา โด้ยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสำหประชาชาต่ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 
องคก์รผ้้ท้ำาหน้าท้่�พิ่ฒันามาตรฐานอาหาร และเผยแพิ่ร่ขึ้อ้ม้ลขึ้า่วสำาร
ด้้านโภชนาการและการเกษตร ให้ขึ้้อม้ลสำนับสำนุนว่าสำถึานการณ์์ 
การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรสัำโคว่ด้ 19 สำง่ผลกระท้บด้้านความ
มั�นคงท้างอาหารไปท้ั�วโลก เน่�องจากมาตรการปอ้งกนัและการควบคมุ
การระบาด้ในแต่ละประเท้ศ ท้่�เกด่้ข้ึ้�นแบบฉกุเฉน่และเร่งด่้วน ก่อให้เกด่้
ความตระหนกในการกักตุนอาหารและนำ�าสำำาหรับผ้้ท้่�สำามารถึเข้ึ้าถ้ึง 
และผ้้ท้่�ม่รายได้้ ตลอด้จนการหวังผลกำาไรอันเก่นควรจากสำ่นค้าหร่อ

แนวทางการดำาเนินงาน
บร่ษัท้มุ่งด้ำาเน่นงานด้้านความมั�นคงท้างอาหารเพิ่่�อสำนับสำนุน 
การเขึ้้าถึ้งอาหารท้่�ม่คุณ์ภาพิ่และปลอด้ภัยสำำาหรับกลุ่มผ้้ยากไร้และ
กลุ่มเปราะบาง ตลอด้จนม่มาตรการป้องกนัความปลอด้ภยัส้ำงสำดุ้ให้แก่
พิ่นักงาน ค้ค้่า ท้ั�งในส่ำวนขึ้องหน้าร้านและกระบวนการผล่ต เพ่ิ่�อให้การด้ำาเน่น
กจ่กรรมท้างธุรุกจ่เป็นไปได้้อยา่งตอ่เน่�อง พิ่รอ้มท้ั�งสำรา้งความเช่�อมั�น
ให้กับผ้้บร่โภคในการเขึ้้าถึ้งอาหารและนำ�าได้้อย่างปลอด้ภัย เพิ่่ยงพิ่อ 
และม่สุำขึ้ภาวะท้่�ด่้ ในปี 2564 บร่ษัท้ได้้ด้ำาเน่นโครงการ ครัวปันอ่�ม 
โครงการการจัด้การอาหารปลอด้ภัย โครงการสำ่งเสำร่มและสำนับสำนุน
การปล้กกล้วยหอมท้องปลอด้สำารเคม่ใหก้บัเกษตรกร โครงการเกษตร
ยั�งย่น เพิ่่�อส่ำงเสำร่มและสำนับสำนุนให้สำามารถึเขึ้้าถ้ึงอาหารบร่โภคได้้
อย่างเพ่ิ่ยงพิ่อ พิ่ร้อมด้้วยอาหารท่้�ม่คุณ์ค่าท้างโภชนาการ ม่ความ
สำมดุ้ล และปลอด้ภัยต่อผ้้บร่โภค 

อปุกรณ์์ท้างการแพิ่ท้ย์ในช่วงการระบาด้ ซี้�งส่ำงผลให้กลุ่มผ้้ไม่ม่รายได้้ 
กลุ่มเปราะบาง ไม่สำามารถึเข้ึ้าถ้ึงส่ำนค้าหร่ออปุกรณ์์ท้างการแพิ่ท้ย์ได้้ 
การม่แผนบร่หารจัด้การท่้�ด่้และการปฏ่ิบต่ัอย่างเป็นธุรรมจากหน่วยงานรัฐ 
จ้งเป็นเร่�องสำำาคัญท้่�จะท้ำาให้ความมั�นคงท้างอาหารในภาวะว่กฤต
สำามารถึผ่านไปได้้ นอกจากน่� ความร่วมม่อจากภาคธุุรก่จและ 
ภาคการเกษตรเป็นอก่แรงสำนับสำนุนในการส่ำงเสำร่มไม่ให้เกด่้ความเสำ่�ยง
ท้างด้้านความมั�นคงท้างอาหาร โด้ยการสำร้างภาค่เคร่อข่ึ้ายวางแผน
พิ่ัฒนาขึ้้อเสำนอเช่งนโยบาย เพิ่่�อสำร้างความมั�นคงท้างอาหาร 
ท้่�ครอบคลุมม่ต่เศรษฐก่จ สำังคม และสำ่�งแวด้ล้อม ตลอด้จนยกระด้ับ
ภาคการเกษตรให้ม่ผลผล่ตและม่ความปลอด้ภัยท้างด้้านอาหารอย่างยั�งย่น

นอกจากน่� บร่ษัท้ยังมุ่งด้ำาเน่นธุุรก่จท้่�ม่ความรับผ่ด้ชอบ โด้ยนำาหลัก
ปฏิ่บัต่ภายใต้นโยบายด้้านการจัด้หาอย่างยั�งย่นท้่�ครอบคลุม
ผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่�บร่ษัท้เป็นผ้้ผล่ตเองและค้่ค้าลำาดั้บต่าง ๆ มาสำนับสำนุน 
การด้ำาเน่นธุรุกจ่และกระบวนการจดั้หาอย่างยั�งย่น ตลอด้จนมุ่งส่ำงเสำร่ม
การจำาหน่ายผล่ตภัณ์ฑ์์ท้างการเกษตร ผล่ตภัณ์ฑ์์ออร์แกน่ก เพ่ิ่�อส่ำงเสำร่ม
ความเป็นอย่้ขึ้องชุมชน ค้่ค้า รวมท้ั�งสำุขึ้ภาวะท่้�ด่้ขึ้องผ้้บร่โภค  
และการเข้ึ้าถึ้งผล่ตภัณ์ฑ์์เพ่ิ่�อสุำขึ้ภาพิ่อย่างเท้่าเท้่ยม พิ่ร้อมกันน่� 
ผล่ตภัณ์ฑ์์เคร่�องหมายท้างการค้าขึ้องบร่ษทั้สำามารถึตรวจสำอบย้อนกลับ
เพ่ิ่�อหาข้ึ้อม้ลผล่ตภัณ์ฑ์์ ซี้�งเป็นการส่ำงเสำร่มการใช้วตัถึดุ่้บอยา่งยั�งย่น
อ่กด้้วย

ซี้�งการด้ำาเน่นงานด้้านความมั�นคงท้างอาหารนั�นยังต้องคำาน้งถ้ึง 
ความสำามารถึในการเข้ึ้าถึง้และความปลอด้ภัยขึ้องอาหารไปพิ่รอ้ม ๆ   
กัน บร่ษัท้สำนับสำนุนประชาชนทุ้กกลุ่ม ซี้�งรวมถึ้งกลุ่มผ้้ยากไร้และ
กลุ่มเปราะบางให้สำามารถึเขึ้า้ถ้ึงอาหารบร่โภคได้้อยา่งเพ่ิ่ยงพิ่อ พิ่ร้อม
ด้้วยอาหารท้่�ม่คุณ์ค่าท้างโภชนาการ ม่ความสำมดุ้ล และปลอด้ภัยต่อ 
ผ้้บร่โภค เพ่ิ่�อสำุขึ้ภาพิ่ท้่�ด่้ขึ้องผ้้บร่โภคและบร่โภคอาหารอย่างม่
ประโยชน์ ตลอด้จนเพ่ิ่�อลด้สำาเหตุขึ้องการเก่ด้ภาวะทุ้พิ่โภชนาการ
เน่�องจากบร่โภคอาหารท้่�ไม่ถึ้กสำุขึ้ลักษณ์ะอ่กด้้วย

บร่ษทั้ด้ำาเน่นงานด้้านการเข้ึ้าถ้ึงอาหารและนำ�าท้่�ปลอด้ภัย และสุำขึ้ภาวะท่้�ด่้ ภายใต้การประเม่นระดั้บความมั�นคงท้างอาหารจากองค์การอนามัยโลก 
ท้่�กำาหนด้ให้ม่ 3 ม่ต่ ด้ังน่�

การมีอาหาร
ที่เพียงพอ

(Food Availability)

คุณคาทางโภชนาการ
และสมดุล

(Food Utilization)

การเขาถึงอาหาร
และปลอดภัย

(Food Accessibility)
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การเขาถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัย

การจัดหาอยางยั่งยืน

การรับรองมาตรฐานสากลดานคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

การเรียกคืนสินคาที่อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพผูบริโภค

ส�งเสร�มกลุ�มผู�ยากไร�และกลุ�มเปราะบาง
เข�าถึงอาหารและนํ้าที่ปลอดภัย

891,078 ราย
93 ครั้ง

ผลิตภัณฑ� Own Brand ที่สามารถ
ตรวจสอบย�อนกลับได� (รายการ)

15,000 รายการ

คิดเป�นสินค�าภายใต�เคร�่องหมาย
ทางการค�าของสยามแม็คโคร

ร�อยละ 100

สินค�าโภคภัณฑ�เกษตร มาตรฐานการรับรอง สินค�า
ที่ได�รับการรับรอง (ร�อยละ)

ปร�มาณการจัดซื้อ
เทียบกับการจัดซื้อ

วัตถุดิบทั้งหมด (ร�อยละ)

ปาล�ม RSPO

ถั่วเหลือง RTRS

นํ้าตาล BONSUCRO

โกโก� Khocher Certificate, Fairtrade Standard for Cocoa, GAP
FSS C22000, Utz Certified Core Code of Conduct, GMP

กาแฟ GAP, Utz Certified, Rainforest Alliance, Fair Trade Certified

ธัญพ�ช GAP, HACCP

สินค�าอื่น ๆ  GAP, Q Organic

ผลิตภัณฑจากสัตวที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว

สินค�าโภคภัณฑ�เกษตร มาตรฐานการรับรอง สินค�า
ที่ได�รับการรับรอง (ร�อยละ)

ปร�มาณการจัดซื้อ
เทียบกับการจัดซื้อ

วัตถุดิบทั้งหมด (ร�อยละ)

ผลิตภัณฑ�จากสัตว�นํ้า IFOAM Accredited, ASC

ผลิตภัณฑ�จากโค BBFAW, Livestock OK

ผลิตภัณฑ�นม RAWMI, Codex Alimentarius, Rainforest Alliance, GAP, GMP

ผลิตภัณฑ�จากสุกร BBFAW, Livestock OK, GAP, TIS OHSAS 18001

ผลิตภัณฑ�จากสัตว�ป�ก BBFAW, Livestock OK, GAP

ผลิตภัณฑ�ประมง MSC, IUU Fishing, GAP

21.93
34.43
54.41
81.97
95.47
0.58

19.48
1.96

11.33
30.83
17.42
18.98

สัดส�วนรายได�จาก
ผลิตภัณฑ�ออร�แกนิก
ต�อผลิตภัณฑ�การเกษตรทั้งหมด 

ร�อยละ 0.93 

23.58
44.67
42.19

100
  7.06

7.27
19.37

18.21
6.32

34.33

1.56
 10.76

6.19
22.63

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 
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ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ ขจัดปัญหาความอดอยากและขาดสารอาหาร

โครงการซีพีแรม “เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19
บร่ษัท้ ซ่ีพ่ิ่แรม จำากัด้ จัด้ก่จกรรมเปิด้ครัวกลางภายใต้โครงการ  
ซี่พ่ิ่แรม “เค่ยงข้ึ้างคนไท้ย ห่วงใยไม่ห่าง” โด้ยสำ่งมอบอาหาร 
พิ่ร้อมรับประท้าน อาท้ ่ข้ึ้าวกล่อง ต่�มซีำา เจด้ด้ราก้อน ขึ้นมปังเลอแปง  
และนำ�าด่้�ม ใหกั้บบคุลากรท้างการแพิ่ท้ย์ สำาธุารณ์สุำขึ้ ตามโรงพิ่ยาบาล
สำนามและโรงพิ่ยาบาลพ่ิ่�นท้่�ใกล้เค่ยง รวมถ้ึงประชาชนท่้�ได้้รับ 
ผลกระท้บจากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำ 
โคว่ด้ 19 เพิ่่�อให้สำามารถึเข้ึ้าถ้ึงอาหารท่้�ปลอด้ภยั ลด้ภาระค่าครองช่พิ่ 
ตลอด้จนร่วมเป็นสำ่วนหน้�งในการสำนับสำนุนการปฏิ่บั ต่หน้าท้่� 
ขึ้องบุคลากรท้างการแพิ่ท้ย์ สำาธุารณ์สำุขึ้

โครงการซีพแีรม “เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” 
สถานการณ์นำ้ท่วมและภัยพบิตัต่ิาง ๆ
บร่ษัท้ ซี่พ่ิ่แรม จำากัด้ ห่วงใยประชาชนท้่�ได้้รับความเด่้อด้ร้อนจาก
สำถึานการณ์์นำ�าท่้วมหนกั รวมถ้ึงภยัพ่ิ่บต่ัต่าง ๆ เร่งลงพ่ิ่�นท้่�ช่วยเหล่อ 
และสำ่งต่อกำาลังใจแก่ผ้้ประสำบภัย พิ่ร้อมจัด้ตั�งครัวกลาง เพิ่่�อสำ่งมอบ
อาหารพิ่ร้อมรับประท้าน ต่�มซีำา เจด้ด้ราก้อน และเบเกอร่�เลอแปง 
ผล่ตภัณ์ฑ์์คุณ์ภาพิ่จากซ่ีพ่ิ่แรม โด้ยคำาน้งถึ้งความสำะอาด้ ปลอด้ภัย 
และถึ้กสำุขึ้ลักษณ์ะ ในพ่ิ่�นท้่�ใกล้เค่ยงสำาขึ้าขึ้อนแก่นและสำุราษฎร์ธุาน่ 
รวมไปถึง้ผ้ป้ระสำบภยันำ�าท่้วมในพ่ิ่�นท้่�จงัหวดั้นนท้บรุ่ ส่ำงห์บรุ่ อ่างท้อง  
สำระบุร่ อยุธุยา และสำุพิ่รรณ์บุร่

จํานวนบุคลากรทางการแพทย�  
สาธารณสุข

ที่เข�าถึงอาหารที่ปลอดภัย  

72,544 ราย

มูลค�าการสนับสนุนโครงการ  

1.16 ลานบาท

จํานวนผู�ประสบภัย
ที่เข�าถึงอาหารที่ปลอดภัย 

26,832 ราย
มูลค�าการสนับสนุนโครงการ  

504,235 
บาท
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โครงการซีพีแรม ปันสุข 
บร่ษทั้ ซ่ีพ่ิ่แรม จำากัด้ ส่ำงมอบอาหารพิ่ร้อมรบัประท้าน ต่�มซีำาเจด้ด้ราก้อน  
ขึ้นมปังเลอแปงและนำ�าด่้�ม เพิ่่�อสำ่งความสุำขึ้และรอยย่�มให้กับ 
ผ้้ท้่�ขึ้าด้แคลน กลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนเปราะบาง ได้้แก่  
เด้็ก เยาวชน ผ้้ส้ำงอายุ ผ้้พ่ิ่การ ผ้้ท้่�ม่ความลำาบากหร่อขัึ้ด้สำนโอกาสำ
ในการเข้ึ้าถึ้งอาหาร ให้ม่โอกาสำในการเขึ้้าถึ้งอาหารท้่�ปลอด้ภัย และ
ม่คุณ์ค่าท้างโภชนาการ 

ผู�ที่ขาดแคลน กลุ�มคนยากจน
และกลุ�มคนเปราะบาง 

ที่เข�าถึงอาหารที่ปลอดภัย  

12,196 ราย

มูลค�าการสนับสนุนโครงการ  

310,713 
บาท

โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจ
สู้ภัยโควิด 19” 
บร่ษัท้ ซี่พ่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) ร่วมกับเคร่อเจร่ญโภคภัณ์ฑ์์ 
บรรเท้าความเด้่อด้ร้อนแก่พิ่่�น้องในชุมชนต่าง ๆ และผ้้ประกอบการ
ธุรุกจ่รา้นอาหารรายย่อยใหส้ำามารถึฝา่ว่กฤต่โคว่ด้ 19 โด้ยการจดั้ซี่�อ 
อาหารท้่�ปรุงใหม่ สำุก สำะอาด้ตามหลักโภชนาการ บรรจุกล่อง 
ถึ้กสำุขึ้อนามัยจากร้านอาหารขึ้นาด้เล็กและขึ้นาด้กลางในกรุงเท้พิ่ฯ 
และปร่มณ์ฑ์ล และสำมท้บบางส่ำวนจากส่ำนคา้ขึ้องบร่ษทั้ สำง่มอบอาหาร
พิ่ร้อมรบัประท้านจำานวน 377,904 กล่อง ใหกั้บบคุลากรท้างการแพิ่ท้ย์  
สำาธุารณ์สุำขึ้ ตามโรงพิ่ยาบาลสำนามและโรงพิ่ยาบาลพ่ิ่�นท้่�ใกล้เค่ยง  
กลุ่มเปราะบางในชุมชน รวมถ้ึงประชาชนท้่�ได้้รับผลกระท้บจาก
สำถึานการณ์์แพิ่ร่ระบาด้โรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19 เพิ่่�อให้สำามารถึ 
เขึ้้าถ้ึงอาหารท้่�ปลอด้ภัย ลด้ภาระค่าครองช่พิ่ ตลอด้จนร่วมเป็น 
สำว่นหน้�งในการสำนบัสำนนุการปฏิบ่ต่ัหนา้ท้่�ขึ้องบคุลากรท้างการแพิ่ท้ย์  
สำาธุารณ์สำุขึ้ 

จํานวนผู� ได�รับการส�งเสร�ม
การเข�าถึงอาหาร และนํ้าที่ปลอดภัย  

377,904 ราย
มูลค�าการสนับสนุนโครงการ  

10 ลานบาท
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ยกระดับกระบวนการผลิตอาหารที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โปรแกรมเกษตรยั่งยืน

โครงการ รายละเอียดโครงการ

โปรแกรมการส่งเสริมลดการใช้น้ำ (Programs to Reduce Water Consumption)

1.1	 การเกษตรแบบไม่ไถพรวน 
(No-till/Conservation	

	 Agriculture	in	Rained	Areas)	

โครงการปลกูกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่า ไม่ร้อ้ตอเก่า ทำาให้ลดการไถพรวนลงได้ปีละครัง้  
หรอ้ 2 ปีครัง้

 กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรท่ีปลกูกล้วยแบบไร่

 ผลลัพธ์
ลดต้นทุนการผลติเร้อ่งการไถพรวน ลงได้ ร้้อยละ 20 ของต้นทนุการผลติ

1.2	 การจัดการและเทคโนโลยี 
(Management	and	Technology)

โครงการพลาสตกิคลมุแปลงกล้วย การใช้พลาสตกิคลมุดนิเพ้อ่เกบ็กกัความช้น้  
และลดการใช้สารเคมีกำาจดัวชัพช้ และสารเคมีกำาจดัแมลง

 กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรภาคตะวนัออกเฉีียงเหน้อ

 ผลลัพธ์
ลดการใช้นำา้ได้ ร้้อยละ 50 ของปรมิาณนำา้ท่ีใช้ปกต ิลดการใช้สารเคมีกำาจัดวัชพ้ชได้  

ร้้อยละ 100 และลดการใช้สารเคมีลงได้ ร้้อยละ 60

โปรแกรมลดมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม (Programs to Reduce Environmental Pollution) 

2.1	 การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	 
(Production	of	Organic	Products)

โครงการผกัเกษตรอนิทรย์ี เริม่ต้นส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ีในผลผลติกลุม่ผักสลดั  
และมจีำาหน่ายเป็นผกัสลดัพร้อมทาน 1 ผลติภณัฑ์

 กลุ่มเป้าหมาย
สนิค้ากลุม่ผักสลดั

 ผลลัพธ์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ ร้้อยละ 100

2.2	 การใช้สารกำาจัดศัตรูพืชแบบ	“ฉลาด”	 
(Use	of	"Smart"	Pesticides)

โครงการตดิกับดกัแมลงท่ีแปลงปลกูพช้ เพ่้อท่ีจะได้ทราบว่ามแีมลงอะไรบ้างเข้ามาในแปลงปลกู
 จะได้เลอ้กใช้สารเคมีท่ีจำาเพาะต่อแมลงชนดิน้ัน ๆ 

 กลุ่มเป้าหมาย
สนิค้ากลุม่ผัก

 ผลลัพธ์
ลดการใช้สารเคมีลงได้มากกว่า ร้้อยละ 30
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2.3	 ระบบการผลิตแบบปิด 
(Enclosed	Production	Systems	:	 
Aquaculture)	

โครงการฟาร์มปลาชวีภาพสูค่วามย่ังย้น มุ่งพฒันากระบวนการผลติ โดยส่งเสรมิให้คูค้่า 
เพาะเลีย้งปลาดุกและปลานลิในระบบปิดแบบเบ็ดเสรจ็ ท่ีสามารถควบคมุคณุภาพ ความสะอาด
ปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกข้ันตอน  
นอกจากน้ี ยังเป็นการควบคมุปัจจยัในการผลติ ลดปัญหาการผลติไม่เพยีงพอจากวิกฤต 
ทางนำา้ ลดการปล่อยนำา้เสยีในนำา้สาธารณะ ตลอดจนส่งเสรมิคณุภาพชีวติท่ีดใีห้แก่เกษตรกร
 ชมุชน และสงัคม

โปรแกรมเพือ่ปกป้องสุขภาพของดนิ (Programs to Protect Soil Health)

3.1	 ความถ่ีและความเข้มของการไถพรวน	 
(Low	Frequency	and	Intensity	of	Tillage)	

โครงการปลกูกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่า ไม่ร้อ้ตอเก่า ทำาให้ลดการไถพรวนลงได้ปีละครัง้  
หรอ้ 2 ปีครัง้

 กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรท่ีปลกูกล้วยแบบไร่

 ผลลัพธ์
ลดต้นทนุการผลติเร้อ่งการไถพรวน ลงได้ ร้้อยละ 20 ของต้นทนุการผลติ

โปรแกรมป้องกันการทำลายระบบนิเวศ (Programs to Prevent the Destruction of Ecosystems)

4.1	 การรับรองการผลิตท่ีปราศจากการตัดไม้
ทำาลายป่า	(Certifications	that	Ensure	 
Deforestation-free	Production)	

โครงการตรวจสอบย้อนกลบัผลติภณัฑ์ เป็นระบบท่ีช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถงึแหล่ง
ท่ีมาของผลติภณัฑ์ผ่านทาง QR Code ท่ีแสดงอยู่บนฉีลากสนิค้าได้  
โดยเริม่จากผลติภณัฑ์ Own Brand กลุม่อาหารสด และมีการขยายฐานข้อมลูสนิค้า 
ผ่านแอปพลเิคชนั Makro iTrace ให้มีความครอบคลมุมากข้ึน

 กลุ่มเป้าหมาย
คูค้่าลำาดบัท่ี 1 (Tier 1) และลำาดบัถดัไป (Non Tier 1)
กลุม่อาหารสด

 ผลลัพธ์
จำานวนสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 15,000 ร้ายการ้ คิดเป็น  

ร้้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าของสยามแม็คโคร

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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4.2	 การรับรองการผลิตท่ีย่ังยืน	MSC,	ASC	 
(MSC	or	ASC	Certifications	which	ensure	
Sustainable	Production)	

โครงการสินค้าท่ีได้รบัการรับรอง ASC MSC เป็นการจัดหาสินค้าอาหารทะเลช้ันเลศิ 
จากแหล่งท่ีผลติท่ีมคีณุภาพและมาตรฐานการทำาประมง โดยบรษัิทจดัหาสนิค้าอาหารทะเล
คณุภาพชัน้เลศิและได้มาตรฐานด้านการประมงอย่างย่ังย้นภายใต้แบรนด์ Ocean Gems  
จากกลุม่ธุรกิจ FOOD SERVICE APME ในเครอ้สยามแม็คโคร ได้รับการรบัรองมาตรฐาน
ด้านการประมงอย่างย่ังย้น (Marine Stewardship Council: MSC) และด้านการบรหิารจดัการ 
เพาะเลีย้งสัตว์นำา้ (Aquaculture Stewardship Council: ASC) ซ่ึงเป็นท่ียอมรบัอย่าง 
กว้างขวางจากผู้เชีย่วชาญระดบัโลก ในฐานะเกณฑ์ท่ีดท่ีีสดุสำาหรบัมาตรฐานด้านการประมง
อย่างย่ังย้นและรบัผดิชอบ 

ในปี 2564 บริษัทจดัโปรแกรมให้ความรูพ้นักงานและลกูค้ากลุม่ผู้ให้บริการอาหารและ 
ร้านค้าปลกี เพ้อ่ส่งเสรมิความเข้าใจและความตระหนักถงึความสำาคญัของการประมงอย่างย่ังย้น 
ปัจจบัุน สนิค้าในกลุม่ธุรกิจฟดูเซอร์วิส ในภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิก และตะวนัออกกลาง  
(Food Service APME) 6 กลุม่ผลิตภณัฑ์ (ปลา ปู หอย กุ้ง ปลาหมกึ หอย และไข่ (Roe))  
ได้ผ่านการรบัรองมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) และ Aquaculture 
Stewardship Council (ASC) ท้ังสิน้ 42 ผลิตภัณัฑ์์

โปรแกรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Programs to Reduce GHG Emissions)

5.1	 การลดระยะทางการขนส่ง	 
(Reduced	Transport	Distances	Through)	

โครงการสร้างแหล่งรบัซ้อ้สนิค้าเกษตรท่ีแหล่งผลติ และส่งเสรมิให้ปลกูพช้รอบ ๆ  
แหล่งรบัซ้อ้ รวมท้ังส่งสนิค้าท่ีคลงัสนิค้าท่ีใกล้ท่ีสดุ 

 กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรและโรงแพค

 ผลลัพธ์
สร้างแหล่งรบัซ้อ้ในชมุชนได้ท้ังหมดมากกว่า 10 ร้าย กระจายท่ัวภมิูภาค 
ของประเทศ

5.2	 การขายผลิตภัณฑ์์ท้องถ่ินในร้านขายปลีก	 
(Local	Products	Offerings	in	Retail)

โครงการสนบัสนุนผลติภณัฑ์จากชุมชน หรอ้สนิค้าหน่ึงตำาบล หน่ึงผลติภณัฑ์  
(OTOP) มาจำาหน่ายท่ีร้าน 7-Eleven โดยผ่านกระบวนการคัดเลอ้กแบบพิเศษ  
สำาหรบัผลติภณัฑ์ท้องถิน่เพ้อ่วางขายในร้าน 7-Eleven ดังน้ี

• ผลติภณัฑ์ท่ีมชี้อ่เสยีงภายในจงัหวดั ผลติภณัฑ์ท่ีม ีอย. และผลติภณัฑ์ท่ีมบีาร์โค้ด

• คดัเลอ้กร้าน 7-Eleven 5 สาขา เพ้อ่ทดลองขาย

• จดัเรยีงผลติภณัฑ์ในร้าน 7-Eleven พร้อมท้ังตดิส้อ่ประชาสัมพนัธ์ให้สวยงาม

• ตดิตามยอดจำาหน่ายผลติภณัฑ์

• กรณผ่ีานเกณฑ์ท่ีบรษัิทกำาหนด บรษัิทจะขยายผลการจำาหน่ายไปยงัร้าน 7-Eleven  
ในระดบัจงัหวดั ภมิูภาค และท่ัวประเทศต่อไปตามลำาดบั

 กลุ่มเป้าหมาย
วสิาหกจิชมุชน เอสเอม็อี

 ผลลัพธ์
สนับสนุนผลติภณัฑ์ชุมชนกว่า 72 ร้ายการ้  

สนับสนุนผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชมุชน 36 ร้ายการ้

จดัจำาหน่ายใน 123 สาขา
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีให้กับเกษตรกร
บร่ษทั้ ซีพ่่ิ่แรม จำากดั้ ด้ำาเน่นธุรุกจ่ด้้านการผล่ตและจำาหน่ายผล่ตภัณ์ฑ์์เบเกอร่�อบสำด้ ซี้�งม่การใช้วัตถึดุ่้บหลักท้างการเกษตรคอ่ กล้วยหอมท้อง  
ท้่�ใช้ในกระบวนการผล่ตส่ำนค้ากลุ่มเค้กกล้วยหอม จากผลกระท้บภัยพ่ิ่บัต่ท้างธุรรมชาต่ท้่�สำ่งผลให้เก่ด้การขึ้าด้แคลนวัตถึุด่้บหลักในการ 
ผล่ตสำ่นค้า ซี่พิ่แ่รมจ้งม่แนวค่ด้ในการจัด้ท้ำาโครงการสำ่งเสำร่มและสำนับสำนุนการปล้กกล้วยหอมท้องและแปลงสำาธุ่ตต้นแบบการปล้กกล้วยหอม
ในพิ่่�นท้่�ขึ้นาด้ 2 ไร่ ในพิ่่�นท้่�จังหวัด้ปทุ้มธุาน่ เพิ่่�อสำ่งเสำร่มการปล้กกล้วยหอมท้องและสำร้างรายได้้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โด้ยโครงการม่แผนการ
ขึ้ยายปร่มาณ์พิ่่�นท้่�และจำานวนการปล้กกล้วยหอมท้องภายในปี 2565 กว่า 10 ไร่ ค่ด้เป็นจำานวนกล้วยหอมท้องกว่า 10,000 ตัน

มุ่งด้ำาเน่นการให้ร้าน 7-Eleven สำามารถึสำร้างความพ้ิ่งพิ่อใจและตอบสำนองต่อความต้องการขึ้องผ้้บร่โภค โด้ยส่ำงมอบส่ำนค้าและบร่การ 
ท้่�ถึก้สุำขึ้ลกัษณ์ะ ปลอด้ภยั และเช่�อถึอ่ได้้ ตลอด้จนจดั้อบรมหลกัส้ำตรอาหารปลอด้ภัยให้แกพ่ิ่นักงานเพ่ิ่�อยกระดั้บมาตรฐานการส่ำงมอบผล่ตภณั์ฑ์์
และบร่การท้่�ถึก้สำขุึ้ลกัษณ์ะและปลอด้ภยัแกผ่้บ้ร่โภค ภายใต้ระบบการบร่หารจัด้การความปลอด้ภัยอาหารขึ้ององค์กร เพ่ิ่�อใหพ้ิ่นักงานสำามารถึ
มอบประสำบการณ์์ท้่�ด่้และปลอด้ภัยใหก้บัล้กคา้ พิ่รอ้มกนัน่� บร่ษทั้กำาหนด้ให้ม่หนว่ยงานท้ำาหน้าท้่�ตรวจสำอบมาตรฐานและคณุ์ภาพิ่ส่ำนคา้ภายใน
ร้าน 7-Eleven ด้ังน่�

หนวยงานตรวจสอบมาตรฐาน
ระบบรานคุณภาพ (QSSI)
ตรวจสอบการจัดการดานบร�การและคุณภาพสินคา 
โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน

หนวยงานตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพสินคา (QA) 
กําหนดมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพสินคา การบร�การ 
จัดการคุณภาพ โดยสุมเขาตรวจสอบมาตรฐาน 
พ�จารณาจากประเด็นการรองเร�ยน การสุมตรวจ 
ระเบียบขอบังคับ นําไปสูการปฏิบัติ

ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

นำเสนออนุมัติโครงการสนับสนุน
การปลูกกลวยใหกับเกษตรกร

สำรวจความตองการและลงพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2

ซีพีแรม และชุมชน รวมกันปลูกกลวย

มอบปุยและสารปรับปรุงดินชีวภาพ
ใหกับเกษตรกร จำนวน 20 ตัน

สำรวจความตองการและลงพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1
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กระบวนการเรียกคืนสินค้า

ในปี 2564 บร่ษัท้พิ่บขึ้้อร้องเร่ยนทั้�งหมด้เก่�ยวกับผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่�ไม่ได้้มาตรฐาน 8,196 ครั�ง จากการตรวจสำอบ สำ่งผลให้ม่การเร่ยกค่นสำ่นค้า 
ท้่�ไม่ได้้มาตรฐานจากขึ้้อร้องเร่ยนท้ั�งหมด้ 93 ครั�ง รวมไปถึ้งการสำุ่มตรวจสำอบคุณ์ภาพิ่สำ่นค้าโด้ยสำำานักพิ่ัฒนาและประกันคุณ์ภาพิ่ผล่ตภัณ์ฑ์์ 
ท้ำาให้ม่การเร่ยกค่นสำ่นค้าท้่�ไม่ได้้มาตรฐานจำานวนท้ั�งหมด้ 8 ครั�ง 

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) 
จากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19  
ตลอด้จนโรคระบาด้ในสำตัว์ท้่�เก่ด้ข้ึ้�นอย่างต่อเน่�องในหลายจงัหวดั้ ท้ำาให้ 
ผ้้บร่โภคม่ความกังวลในการเล่อกซี่�อเน่�อสำัตว์เป็นอย่างมาก บร่ษัท้  
สำยามแม็คโคร จำากัด้ (มหาชน) ย้ด้มั�นการจัด้การอาหารปลอด้ภัย
ตามระบบมาตรฐานสำากล (ISO 22000 : 2018) ตลอด้ห่วงโซ่ีอปุท้าน  
โด้ยให้ความสำำาคัญกับการพิ่ัฒนาระบบปฏิ่บัต่การภายในสำาขึ้าและ
ศ้นย์กระจายส่ำนค้าให้สำอด้คล้องกับนโยบายด้้านมาตรฐานอาหาร
ปลอด้ภยัท้่�ได้้รับการยอมรับในระดั้บสำากล ประกอบด้้วย การคดั้เล่อก 
จากแหล่งปลอด้ภัย ผ้้ผล่ตได้้รับการรับรองมาตรฐาน การตรวจสำอบ 
คุณ์ภาพิ่ และย่นยันความปลอด้ภัยจากห้องปฏ่ิบัต่การ ISO/IEC  
17025 การจัด้สำ่งส่ำนค้าด้้วยระบบปิด้ควบคุมอุณ์หภ้ม่ตลอด้ท้ั�ง 

กระบวนการ ตรวจสำอบย้อนกลับได้้ถ้ึงแหล่งท้่�มาขึ้องส่ำนค้า  
(Traceability) รวมถึ้งการควบคุมการจัด้จำาหน่ายส่ำนค้าตาม 
มาตรฐานการจัด้การความปลอด้ภัยขึ้องอาหาร ISO 22000 : 2018 
ตั�งแตฟ่าร์มจนถึง้ม่อผ้บ้ร่โภค โด้ยคำาน้งถึง้สำขุึ้ภาพิ่และความปลอด้ภัย
ขึ้องล้กค้า และทุ้กภาคสำ่วนท้่�เก่�ยวขึ้้องเป็นสำำาคัญ ในปี 2564 บร่ษัท้
ร่วมกับกรมปศุสัำตว์ รณ์รงค์ให้ผ้้บร่โภคตระหนักถ้ึงการเล่อกซี่�อ 
เน่�อสำัตว์ปลอด้ภัย ได้้มาตรฐาน และบร่โภคเน่�อสำัตว์ท้่�ปรุงสำุก  
ซี้�งแม็คโครม่มาตรการในการตรวจสำอบเน่�อสำัตว์อย่างเขึ้้มขึ้้น ภายใต้  
7 มาตรการสำำาคัญ เพ่ิ่�อตรวจสำอบความปลอด้ภัยขึ้องเน่�อสำัตว์ 
ท้่�วางจำาหน่ายในสำาขึ้า ประกอบด้้วย

ลูกค�า ร�าน 7-Eleven
สํานักบร�หาร

การสื่อสารองค�กร Social Media

หน�วยงาน
รับข�อร�องเร�ยน

QA จัดการข�อมูล
ร�องเร�ยน
และสุ�มตรวจสอบ
คุณภาพ

สํานักพัฒนา
และประกัน

คุณภาพผลิตภัณฑ�

คู�ค�า

สํานักจัดซื้อ

สํานักบร�หารผลิตภัณฑ�

ศูนย�กระจายสินค�า

หน�วยงานติดตาม
ร�าน 7-Eleven

สํานัก Store Operation 
Development

ร�าน 7-Eleven

สํานักบัญชี
ทํา Auto CN/ เก็บคืน ระบุจํานวนชิ�นที่มีป�ญหา

แบบสอบถาม Lime Survey

ทําบันทึก/ แบบสอบถาม Lime Survey

Lime Survey
(ข�อความ+ข�อความหน�าจอคอมพ�วเตอร�ที่ร�าน)
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 ส่ำนค้าต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพิ่าะเล่�ยงจาก 
กรมปศุสำัตว์

 สำถึานท้่�ผล่ตต้องผ่านการประเม่นด้้านสำุขึ้ลักษณ์ะอาหารจาก
กระท้รวงสำาธุารณ์สุำขึ้

 ส่ำนค้าต้องผ่านการตรวจความปลอด้ภัยท้างจลุ่นท้ร่ย์และเคม่ 
โด้ยห้องปฏิบ่ต่ัการ ISO 17025 ซี้�งม่การตรวจสำอบล้กระดั้บ 
DNA เพ่ิ่�อเฝ้าระวังส่ำนค้าปลอมปน

 ม่ระบบการตรวจสำอบย้อนกลับถึ้งแหล่งท้่�มา โด้ยใช้ระบบ 
ตรวจสำอบย้อนกลับ Makro i-Trace

 กระบวนการจัด้ เก็บ ส่ำนค้าและขึ้นส่ำง ส่ำนค้าท้่� สำะอาด้  
ถึก้สำขุึ้อนามัย เป็นไปตามมาตรฐานระดั้บสำากล

 เข้ึ้าร่วมในระบบ e-Privilege Permit ขึ้องกรมปศสุำตัว์ เพ่ิ่�อเพ่ิ่�ม
ประส่ำท้ธุภ่าพิ่ในการควบคมุกระบวนการเคล่�อนย้ายเน่�อสำตัว์ 
ก่อนเข้ึ้าจำาหน่ายในสำาขึ้าแม็คโคร

 แมค็โครท้กุสำาขึ้าได้้เคร่�องหมาย ปศสุำตัว์ OK ซี้�งหมายถ้ึงการ
เป็นสำถึานท้่�จัด้จำาหน่ายท้่�ผ่านมาตรฐานการควบคุมเร่�อง
สำขุึ้ลกัษณ์ะท้่�ด่้ และความปลอด้ภยัส่ำนค้าเน่�อสำตัว์ อนัเป็นไป
ตามมาตรฐานขึ้องกรมปศุสำตัว์

นอกจากน่� ในแต่ละปี แม็คโครจำาหน่ายสำ้มจากเกษตรกรไท้ยไม่น้อย
กว่า 4,000 ตนัต่อปี ฉะนั�นความปลอด้ภัยขึ้องส้ำมจง้ส่ำงผลกระท้บต่อ 
ผ้้บร่โภคในวงกว้าง แม็คโครจ้งได้้ด้ำาเน่นโครงการ “ส้ำมปลอด้ภัย  
คนไท้ยย่�มได้้” ต่อเน่�องเป็นปีท้่� 6 โด้ยร่วมกับกระท้รวงเกษตร 
และสำหกรณ์์ มหาว่ท้ยาลัยเกษตรศาสำตร์และมหาว่ท้ยาลัยแม่โจ้ 
พิ่ัฒนาสำ้มจากเกษตรกรไท้ยท้่�จัด้จำาหน่ายให้ม่ความปลอด้ภัยส้ำงสำุด้
เพิ่่�อความมั�นใจในการบร่โภค โด้ยม่กระบวนการหลัก ๆ ด้ังน่�

 ให้ความร้้และลงพ่ิ่�นท้่�แนะนำาว่ธุก่ารปล้ก และใช้สำารกำาจดั้แมลง
ท้่�ปลอด้ภยั ให้กบัเกษตรกรกว่า 60 ราย ครอบคลุมพ่ิ่�นท้่�กว่า  
20,000 ไร่ 

 พิ่ัฒนาสำวนสำ้มให้ผ่านมาตรฐานการปฏิ่บัต่ท้างการเกษตรท้่�ด้่ 
(GAP) และแนะนำาให้บร่หารจัด้การตลอด้กระบวนการอย่าง
ปลอด้ภัย เช่น เขึ้้มงวด้เร่�องการเก็บเก่�ยวในระยะปลอด้ภัย
หลงัจากการใช้สำารกำาจดั้แมลง ม่สำวนส้ำมท้่�ผา่นมาตรฐาน GAP 
16,000 ไร่

 สำ่งเสำร่มให้ลด้การใช้สำารเคม่กำาจัด้แมลง โด้ยเน้นใช้สำาร 
ช่วภัณ์ฑ์์จากสำะเด้าท้ด้แท้น

 ผลผล่ตต้องผ่านการตรวจสำอบสำารเคม่ตกค้าง ตั�งแต่ต้นฤด้้กาล 
จนถ้ึงปลายฤด้้ ด้้วยห้องปฏ่ิบัต่การรับรองมาตรฐานระดั้บ
สำากล ISO/IEC 17025 ตลอด้จนเพิ่่�มความถึ่�ในการสำุ่มตรวจ
สำ่นค้าทุ้กล็อตก่อนออกจากสำวน และท้่�ศ้นย์กระจายสำ่นค้า

 สำามารถึตรวจสำอบย้อนกลับได้้ผ่านการสำแกนค่วอาร์โค้ด้  
Makro i-Trace ท้่�ต่ด้อย่้ในบรรจุภัณ์ฑ์์ หร่อป้ายแสำด้งคว่อาร์โค้ด้  
ณ์ จุด้จำาหน่าย
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นอกจากน่� บร่ษัท้ สำยามแม็คโคร จำากัด้ (มหาชน) ให้ความสำำาคัญกับ
คุณ์ภาพิ่และความปลอด้ภัยอาหารตลอด้การด้ำาเน่นงานในห่วงโซี่
อปุท้านอย่างม่ธุรรมาภ่บาล โปรง่ใสำ สำามารถึสำอบย้อนกลับได้้ โด้ยให้
ความสำำาคัญกับการควบคุมคุณ์ภาพิ่และมาตรฐานความปลอด้ภัย
ตั�งแต่ต้นนำ�าไปจนถึ้งปลายนำ�า แม้ในสำภาวะการระบาด้ขึ้องโรค เช่น  
โคว่ด้ 19 หร่อ AFS ซี้�งสำ่งผลกระท้บต่อความเช่�อมั�นและความ
ปลอด้ภัยขึ้องผ้้บร่โภครวมถ้ึงเกษตรกรผ้้ผล่ต บร่ษัท้ได้้ร่วมม่อกับ
องค์กรภาครัฐ ได้้แก่ กระท้รวงเกษตรและสำหกรณ์์ กรมควบคุมโรค 
กระท้รวงสำาธุารณ์สุำขึ้ และกระท้รวงพิ่าณ่์ชย์เพิ่่�อพิ่ัฒนาระบบการ 
ตรวจสำอบส่ำนค้าตลอด้ท้ั�งกระบวนการ รวมถ้ึงสำร้างความมั�นใจด้้าน
ความปลอด้ภัยขึ้องสำ่นค้าและการป้องกันโรคระบาด้ให้กับผ้้บร่โภค 

บร่ษัท้ได้้พัิ่ฒนาเพิ่่�อยกระดั้บส่้ำความยั�งย่นตลอด้ห่วงโซ่ีอุปท้าน  
โด้ยการพัิ่ฒนาค้ค้่าเกษตรกรผ้ผ้ล่ตอาหารให้ม่มาตรฐานการผล่ตท่้�ด่้
และปลอด้ภยั โด้ยใช้ระบบมาตรฐาน Makro Initiative Accreditation 
(MIA) ท้่�ตรวจประเม่นและให้การรับรองมาตรฐานแบบออนไลน์  
ท้ำาให้สำามารถึด้ำาเน่นงานในสำภาวะโรคระบาด้ได้้ อ่กท้ั�งยังได้้ร่วมกับ
เคร่อข่ึ้าย 37 องค์กร ในคณ์ะท้ำางานภาคประชาชน สำำานักงาน 

คณ์ะกรรมการอาหารและยา และสำถึาบันโภชนาการ มหาว่ท้ยาลัย
มห่ด้ล พิ่ัฒนาเมน้อาหารเพ่ิ่�อสุำขึ้ภาพิ่ (Healthier Choice) รวมถึ้ง 
สำร้างความตระหนักร้้ในด้้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผ้้บร่โภค  
ผ่าน QR Code ขึ้องระบบสำอบย้อนกลับ Makro i-Trace ท้่�แสำด้ง 
บนฉลากสำ่นค้า สำร้างความมั�นใจในคุณ์ภาพิ่และความปลอด้ภัย และ
ความใสำ่ใจต่อคุณ์ภาพิ่ช่ว่ตขึ้องผ้้บร่โภค

พิ่ร้อมท้ั� งบ ร่ษัท้ได้้ด้ำา เ น่นการพัิ่ฒนาผล่ตภัณ์ฑ์์อาหารกลุ่ม 
ซีุปเปอร์ฟ้้ด้ (Super Food)* และส่ำนค้าคุณ์ภาพิ่ท่้�ได้้รับการรับรอง
มาตรฐานสำากล อาท้่ มาตรฐานอาหารท้างเล่อกสำุขึ้ภาพิ่ มาตรฐาน 
GMP มาตรฐาน CODEX มาตรฐาน HACCP และมาตรฐาน ISO 22000 
เพ่ิ่�อสำง่มอบอาหารท้่�ม่คณุ์ภาพิ่ ม่คณุ์คา่อาหารครบถ้ึวน และปลอด้ภัย
สำำาหรับผ้้บร่โภค นอกจากน่� สำยามแม็คโครยังมุ่งพิ่ัฒนาพิ่นักงาน 
และเคร่อข่ึ้ายผ้้ประกอบการให้ม่ความร้้ ความเช่�ยวชาญด้้านอาหาร 
ท้ั�งด้้านคุณ์ภาพิ่และความปลอด้ภัย ตลอด้จนขัึ้�นตอนการบรรจุ 
และจัด้ส่ำงส่ำนค้า เพิ่่�อให้ผ้้บร่โภคมั�นใจในผล่ตภัณ์ฑ์์และมุ่งสำร้าง
ประสำบการณ์์ท้่�ด่้เพ่ิ่�อให้เก่ด้ความพ้ิ่งพิ่อใจส้ำงสำุด้กับผล่ตภัณ์ฑ์์ 
และบร่การขึ้องสำยามแม็คโคร

บริษัท ซีพีแรม จำากัด 
กำาหนด้แนวท้างการคดั้สำรรวัตถึดุ่้บ โด้ยม่การควบคุมการผล่ตส่ำนคา้อย่างเขึ้ม้งวด้ และพัิ่ฒนาระบบการผล่ตอย่างม่ประส่ำท้ธุภ่าพิ่ภายใต้กฎหมาย
ท้่�เก่�ยวขึ้้อง ตลอด้จนได้้รับการรับรองความปลอด้ภัยในกระบวนการผล่ตด้้วยมาตรฐานระด้ับสำากล เช่น มาตรฐาน BRC มาตรฐาน HACCP 
และมาตรฐาน GMP เป็นต้น เพิ่่�อให้มั�นใจได้้ว่าผ้้บร่โภคจะได้้รับสำ่นค้าท้่�ปลอด้ภัยและเช่�อถึ่อได้้

การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
บร่ษทั้ สำยามแม็คโคร จำากดั้ (มหาชน) บร่ษัท้ในกลุ่ม ซ่ีพ่ิ่ ออลล์  
ด้ำาเน่นงานด้้านการตรวจสำอบแหล่งท้่�มาขึ้องผล่ตภัณ์ฑ์์มา 
อย่างต่อเน่�อง เพิ่่�อสำ่งเสำร่มการตรวจสำอบย้อนกลับผล่ตภัณ์ฑ์์  
แหล่งท้่�มาขึ้องผล่ตภัณ์ฑ์์ ให้สำามารถึมั�นใจได้้ว่าวัตถึุด้่บท้่�ได้ ้
มาผ่านการตรวจสำอบแหล่งท้่�มาอย่างถึก้ต้อง ไม่เป็นส่ำนค้าหร่อ 
ผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่�ได้้จากการบุกรุกหร่อละเม่ด้ขึ้้อปฏ่ิบัต่ตาม
กฎหมาย รวมถ้ึงละเม่ด้ด้้านส่ำท้ธุม่นษุยชนและหลักสำากลอ่�น ๆ   
ซี้�ง สำยามแม็คโคร พิ่ัฒนาระบบตรวจสำอบย้อนกลับ “Makro 
i-Trace” เป็นระบบตรวจสำอบการย้อนกลับผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่� 
ผ้บ้ร่โภคสำามารถึตรวจสำอบได้้ ผา่นท้างรหสัำคว่อาร ์(QR Code)  
ท้่�อย่้บนฉลากผล่ตภัณ์ฑ์์ ปัจจบุนัม่ส่ำนคา้ท้่�สำามารถึตรวจสำอบ
ย้อนกลับได้้ผ่านระบบ Makro i-Trace กว่า 15,000 รายการ

สวัสดิภาพสัตว์
บร่ษัท้ เจร่ญโภคภัณ์ฑ์์อาหาร จำากัด้ (มหาชน) ในฐานะเป็น 
ค้่ค้าหลักด้้านวัตถึุด่้บขึ้องบร่ษัท้ม่ความมุ่งมั�นในการด้ำาเน่น 
ธุุรก่จภายใต้การใส่ำใจด้้านสำวัสำด่้ภาพิ่สัำตว์ ตลอด้จนคุณ์ภาพิ่ 
และความปลอด้ภัยขึ้องอาหาร โด้ยกำาหนด้ให้ม่นโยบาย 
และแนวท้างการบร่หารจัด้การท้่�มุ่งส่้ำความเป็นเล่ศด้้านการ
จัด้การสำวัสำด่้ภาพิ่สำัตว์ พิ่ร้อมท้ั�งการรับรองผล่ตภัณ์ฑ์์ท้่�
ได้้จากสัำตว์ จากสำถึาบันและองค์กรชั�นนำาระดั้บสำากล อาท้ ่ 
การจัด้อันดั้บการจัด้การสำวัสำด่้ภาพิ่สัำตว์เล่�ยงในฟาร์ม  
(Business Benchmark on Farm Animal Welfare: BBFAW) 
เพิ่่�อแสำด้งถึง้ความมุ่งมั�นขึ้ององคก์รในการส่ำงมอบผล่ตภัณ์ฑ์์
ด้้วยความรับผ่ด้ชอบและสำร้างความมั�นใจให้กับผ้้บร่โภค

การดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดหวงโซอุปทานของสยามแม็คโคร

แปลงเพาะปลูก ศูนย�กระจายสินค�า ศูนย�จำหน�ายสินค�า ขั้นตอนการจัดส�งสินค�า
ที่มีคุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัย
ครอบคลุมช�องทางดิจ�ทัล

1 2 3 4

 * ซุปเปอร�ฟ��ด (Superfood) คือ อาหารที่อุดมไปด�วยคุณประโยชน�ต�าง ๆ ประกอบด�วยสารโภชนาการ เช�น โปรตีน ว�ตามิน แร�ธาตุ และสารต�านอนุมูลอิสระ เป�นต�น
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องค์กริมกีาริพีฒ่นาเติิบโติอย่ั่างยั่่�งยั่นื เพีริาะซีพีีี ออลล์ มคีวามปัริาริถนา
ดีที�เปิัดเผยั่ จริิงใจ มีความเข้้าใจในความคาดห้ว่งข้องผ้่มีส่่วนได้เสี่ยั่  
และส่ามาริถติอบส่นองได้อย่ั่างติริงจุด ส่ิ่งเห้ล่านี�ส่านส่ายั่ใยั่กลายั่เป็ัน
ความผ่กพี่นที�แน่นแฟ้น และพีร้ิอมที�จะข้่บเคลื�อนเป้ัาห้มายั่การิพี่ฒนา 
อย่ั่างย่ั่�งยั่นืด้วยั่ห่้วใจดวงเดยีั่วก่น

ความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน	การจ้างงานท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกคน

8.8 ปักป้ัองสิ่ทธิแริงงานและส่่งเส่ริิมส่ภาพีแวดล้อมในการิทำางานที�ปัลอดภ่ยั่และม่�นคงส่ำาห้ร่ิบผ้่ทำางาน 
ทุกคน ริวมถึงผ้่ทำางานต่ิางด้าว โดยั่เฉพีาะห้ญิงต่ิางด้าว และผ้่ที�ทำางานเสี่�ยั่งอ่นติริายั่

SDG16	ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	 
	 	 และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล	รับผิดรับชอบ	และครอบคลุมในทุกระดับ

16.7  ส่ริ้างห้ล่กปัริะก่นว่าจะมีกริะบวนการิต่ิดส่ินใจที�มีความริ่บผิดชอบ คริอบคลุม มีส่่วนริ่วม  
และมีความเปั็นติ่วแทนที�ดีในทุกริะด่บการิติ่ดส่ินใจ 

16.10 ส่ร้ิางห้ล่กปัริะก่นว่าส่าธาริณชนส่ามาริถเข้้าถึงข้้อม่ลและมีการิปักป้ัองเส่รีิภาพีข่้�นพ้ี�นฐาน โดยั่เป็ันไปั 
ติามกฎห้มายั่ภายั่ในปัริะเทศและความติกลงริะห้ว่างปัริะเทศ



ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
อ่นด่บที� 1 บริิษ่ทจดทะเบียั่นที�มีการิบริิห้าริงานยั่อดเยีั่�ยั่ม (Best Managed  
Listed Company) บริิษ่ทที�มีความมุ่งม่�นส่ร้ิางส่ริริค์ปัริะโยั่ชน์เพ้ี�อส่่งคม  
(Most Committed to Social Causes) และบริิษ่ทด้านน่กลงทุนส่่มพ่ีนธ์  
ยั่อดเยีั่�ยั่ม (Best Investor Relations) โดยั่วิเคริาะห์้จากข้้อม่ลเชิงลึก  
FinanceAsia Asia’s Best Companies 2021

ได้ร่ิบโล่ปัริะกาศเกียั่ริติิคุณ องค์กริส่น่บส่นุนคนพิีการิดีเด่น ริะด่บดีเยีั่�ยั่ม  
จากการิเป็ันองค์กริที�ส่น่บส่นุนงานคนพิีการิมาอย่ั่างต่ิอเนื�อง เป็ันเวลา  
5 ปีั โดยั่กริะทริวงการิพ่ีฒนาส่่งคมและความม่�นคงข้องมนุษย์ั่ (พีม.)  
กริมส่่งเส่ริิมและพ่ีฒนาคุณภาพีชีวิติคนพิีการิ

บริิษ่ท ซีีพีีแริม จำาก่ด ได้ร่ิบริางว่ลองค์กริต้ินแบบด้านสิ่ทธิมนุษยั่ชน  
ปัริะจำาปีั 2564 ปัริะเภทองค์กริธุริกิจข้นาดให้ญ่ จากการิที�มีความโดดเด่น
ในการิดำาเนินงานที�คำานึงถึงสิ่ทธิมนุษยั่ชน เป็ันองค์กรินำาร่ิองที�จะส่ามาริถ
ถ่ายั่ทอดการิเป็ันแบบอย่ั่างที�ดีให้้ก่บองค์กริอื�น ๆ ในการินำาไปัพ่ีฒนา 
ต่ิอยั่อดให้้เป็ันองค์กริมีคุณภาพี มีห้ล่กการิสิ่ทธิมนุษยั่ชนเป็ันพ้ี�นฐาน 
ในการิปัฏิบ่ติิงาน โดยั่กริะทริวงยุั่ติิธริริมกริมส่ว่ส่ดิการิและคุ้มคริอง
แริงงาน 

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564

ทบทวนกลุ่มผ้่มีส่่วนได้เสี่ยั่ และต่ิวชี�ว่ดริะด่บความผ่กพ่ีน
ข้องผ้่มีส่่วนได้เสี่ยั่

ทบทวนปัริะเด็นส่ำาค่ญด้านความย่ั่�งยืั่นจากผ้่มีส่่วนได้เสี่ยั่

พ่ีฒนากลยุั่ทธ์การิเข้้าถึง ริวมถึงร่ิปัแบบและช่องทางการิสื่�อส่าริก่บ 
ผ้่มีส่่วนได้เสี่ยั่

ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย (Key Stakeholders)  
ทุกกลุ่ม

ร้อยละ
80

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(ห้น่วยั่ : ร้ิอยั่ละ)

ผลดำาเนินงาน

เป้าหมาย 
ปี 2564

40
เป้ัาห้มายั่ 

ปีั 2573
80

2562

2563

2564

87

84

86

หมายเหตุ : ระด้ับความผ้กผันขึ้องผ้้ม่สำ่วนได้้เสำ่ย วัด้จากมุมมองขึ้องผ้้ม่สำ่วนได้้เสำ่ยท้่�ม่ต่อ ซี่พิ่่ ออลล์ 

ในหัวขึ้้อความเช่�อถึ่อและไว้วางใจเม่�อเปร่ยบเท้่ยบกับค้่เท้่ยบ ซี้�งด้ำาเน่นการวัด้ผลโด้ยหน่วยงาน

ภายนอก 
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สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564
บร่ษัท้เขึ้้าร่วมเป็นพิ่ันธุม่ตรกับทุ้กภาคส่ำวนสำนับสำนุนการด้ำาเน่นการ โด้ยร่วมสำนับสำนุนงบประมาณ์ ครอบคลุมค่าสำมาช่กและ/หร่อค่าใช้จ่าย 
ในการด้ำาเน่นโครงการ รวมถึ้งสำนับสำนุนให้ผ้้ท้รงคุณ์วุฒ่ขึ้องบร่ษัท้ท้ำาหน้าท้่�ให้คำาปร้กษาสำมาคมต่าง ๆ ด้ังน่�

ความเสี่ยงและโอกาส
ความสำัมพิ่ันธุ์อันด่้และความค่ด้เห็นขึ้องผ้้ม่ส่ำวนได้้เส่ำยท้่�ม่ต่อองค์กร 
เป็นส่ำวนสำำาคัญท้่�ช่วยสำนับสำนุนการด้ำาเน่นธุุรก่จขึ้ององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย อ่กท้ั�งสำ่งเสำร่มให้องค์กรพิ่ัฒนาและเต่บโตอย่างยั�งย่น ท้ั�งน่� 
การบร่หารจัด้การผ้้ม่ส่ำวนได้้เส่ำยอย่างม่ประส่ำท้ธุภ่าพิ่จะช่วยให้องคก์ร
สำามารถึตอบสำนองตอ่ความคาด้หวงัขึ้องผ้ม่้สำว่นได้้เส่ำย องคก์รจง้เปิด้
ช่องท้างการม่ส่ำวนร่วมขึ้องผ้้ม่สำ่วนได้้เส่ำยได้้เข้ึ้ามาเสำนอข้ึ้อค่ด้เห็น

แนวทางการดำาเนินงาน
บร่ษัท้ ซี่พ่ิ่ ออลล์ จำากัด้ (มหาชน) และบร่ษัท้ย่อย (“บร่ษัท้”) 
ประยุกต์ใช้หลักการขึ้องมาตรฐาน AA1000 SES เป็นกรอบการ 
ด้ำาเน่นงานและกระบวนการสำร้างความผ้กพัิ่นกับผ้้ม่ส่ำวนได้้เส่ำย  
ในปี 2564 คณ์ะอนุกรรมการพัิ่ฒนาความยั�งย่น ได้้ด้ำาเน่นการท้บท้วน 
แบ่งกลุ่มผ้้ม่สำ่วนได้้เส่ำยเป็น 9 กลุ่มหลัก ได้้แก่ 1) พิ่นักงานและ
ครอบครัวพิ่นักงาน 2) พิ่ันธุม่ตรธุุรก่จ ประกอบด้้วย ผ้้ให้เช่าสำถึานท้่�  
(Landlord) สำโตรพ์ิ่ารท์้เนอร์ (Store Partner) ผ้ร้บัส่ำท้ธุ่�ช่วงอาณ์าเขึ้ต  
(Sub Area) 3) ผ้้ถึ่อหุ้นและนักลงทุ้น 4) ค้่ค้า ผ้้สำ่งมอบสำ่นค้าหร่อ 
บร่การ และเจ้าหน่�ท้างการค้า 5) ภาครัฐ 6) ล้กค้า 7) สำังคม ชุมชน  
ครอบคลุมกลุม่เปราะบาง 8) ผ้น้ำาท้างความค่ด้ ครอบคลมุสำ่�อมวลชน 
และองค์กรพิ่ัฒนาเอกชน (NGOs) และ 9) ผ้้ให้สำ่ท้ธุ่�ใช้เคร่�องหมาย
ท้างการค้า เพิ่่�อรับท้ราบมุมมอง ความค่ด้เห็น และข้ึ้อเสำนอแนะ 
ขึ้องผ้ม่้ส่ำวนได้้เส่ำยต่อการด้ำาเน่นงานขึ้ององค์กร ผ่านช่องท้างท้่�หลากหลาย  
อาท้ ่การพิ่บปะ พ้ิ่ด้คุย สำมัภาษณ์์ความคด่้เห็น ช่องท้างรบัข้ึ้อเสำนอแนะ 
หร่อข้ึ้อร้องเร่ยน การให้คำาปร้กษา การสำ่�อสำารผ่านรายงานต่าง ๆ  
การด้ำาเน่นก่จกรรมหร่อโครงการความร่วมม่อ รวมถึ้งการสำำารวจ
ความพ้ิ่งพิ่อใจครอบคลุมประเด้็นความยั�งย่นท้ั�ง 3 ม่ต่ ได้้แก่  
ม่ต่เศรษฐก่จ สำังคม และสำ่�งแวด้ล้อม ท้ั�งภาวะปกต่และภาวะว่กฤต 
เช่น การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ด้เช่�อไวรัสำโคว่ด้ 19 เป็นต้น ซี้�งช่วยให ้
บร่ษัท้สำามารถึวางแผนการตอบสำนองต่อความคาด้หวัง พิ่ร้อมท้ั�ง 
ส่ำงมอบคุณ์ค่าให้กับผ้้ม่ส่ำวนได้้เส่ำยอย่างม่ประส่ำท้ธุ่ภาพิ่ รวมถ้ึง 
เป็นแนวท้างในการจัด้ท้ำารายงานความยั�งย่นได้้อย่างเหมาะสำมอก่ด้้วย

สำำาหรับประเด้็นต่าง ๆ ท้่�กำาลังอย่้ในความสำนใจอย่างโปร่งใสำและ 
เหมาะสำม เพ่ิ่�อนำามาบ้รณ์าการเขึ้้ากับกระบวนการตัด้ส่ำนใจและ
วางแผนการด้ำาเน่นงาน รวมถ้ึงลด้ความเสำ่�ยงท้่�อาจก่อให้เก่ด้ 
ความเส่ำยหายต่อภาพิ่ลักษณ์์และการหยุด้ชะงักท้างธุุรก่จ ตลอด้จน
สำร้างประโยชน์ต่อผ้้ม่สำ่วนได้้เสำ่ยทุ้กกลุ่มอย่างสำมดุ้ล 

Customer &
Stakeholder

Centric

01
ระบุและจัดลําดับ
ความสําคัญ

02
ค�นหาและว�เคราะห�
ความคาดหวัง

05
ยกระดับ

ความพ�งพอใจ
และความผูกพัน

03
วางแผนและ

ดําเนนิการตอบสนอง
ความคาดหวัง

04
ติดตาม
วัดผล

หอการค�าไทย
และสภาหอการค�าแห�งประเทศไทย  

884,021 บาท
กรมส�งเสร�มคุณภาพสิ�งแวดล�อม 

กรมควบคุมมลพ�ษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล�อม

300,000 บาท

สมาคมผู�ค�าปลีกไทย 

80,417 บาท
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 

 72,950 บาท
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นอกจากน่� บร่ษัท้เขึ้้าร่วมเคร่อขึ้่ายความร่วมม่อขึ้ององค์กรระด้ับประเท้ศและระด้ับสำากล เพิ่่�อร่วมขึ้ับเคล่�อนเป้าหมายการพิ่ัฒนาอย่างยั�งย่น 
และส่ำงเสำร่มการบร่หารจัด้การประเด้็นสำำาคัญด้้านความยั�งย่นขึ้องบร่ษัท้ ผ่านการด้ำาเน่นการท้่�หลากหลาย อาท้่ การแลกเปล่�ยนข้ึ้อม้ล  
การเข้ึ้าร่วมแสำด้งความคด่้เห็น การร่วมยกร่างมาตรฐาน การร่วมวางแผน การร่วมขัึ้บเคล่�อนโครงการหร่อกจ่กรรม รวมถ้ึงการร่วมประเม่นผล  
และรายงานความค่บหน้าขึ้องการด้ำาเน่นการ ด้ังน่� 

UN Global Compact (UNGC)

CDP

Global Compact Network 
Thailand (GCNT)

สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แนวรวมตอตานคอรรัปชัน
ของภาคเอกชนไทย

หอการคาและสภาหอการคา
แหงประเทศไทย

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา 
คอนเน็กซ อีดี

เครือขายอุดมศึกษา 
เครือขายอาชีวศึกษาทัั้งภาครัฐ 
และเอกชน

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
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เครอืขายคารบอนนิวทรลัประเทศไทย 
(Thailand Carbon Neutral Network : 
TCNN)

ภาคีเครือขาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

มูลนิธิรักษอาหาร (SOS Thailand)

มูลนิธิ VV Share Foundation

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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ในปี 2564 บร่ษัท้ม่สำ่วนร่วมกับสำมาคม หน่วยงานภาครัฐ ในการสำนับสำนุนหร่อขึ้ับเคล่�อน ผลักด้ันให้เก่ด้การเปล่�ยนแปลง ด้ังน่�

ประเด็น (ISSUE) หน่วยงาน รายละเอียดและการมีส่วนร่วม จำานวนเงินสนับสนุน

การส่งเสรมิ พฒันาศกัยภาพ  
และแก้ไขปัญหาการประกอบ
ธรุกจิของเอสเอม็อ ี(SMEs)  
ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้อ้ไวรสัโควดิ 19

หอการค้า  
และสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย

• หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จดัตัง้ข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ้อ่เป็นสถาบนักลางในการประสานงานทางการค้า
และเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนกบัภาครฐับาล  
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรฐับาล เก่ียวกบันโยบาย 
และมาตรการส่งเสรมิพฒันา และแก้ไขปัญหาการประกอบธรุกิจ  
และการพฒันาเศรษฐกจิและการค้าของประเทศ 

• บรษิทัร่วมดำาเนินการภายใต้วัตถุประสงค์หลัก คอ้ ร่วมส่งเสริม พฒันา
และแก้ไขปัญหาการประกอบธรุกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 เอสเอม็อ ี(SMEs) คอ้หน่ึงในกลุม่ท่ีได้รบั
ผลกระทบรนุแรง และโดยตรง บรษัิทจงึได้ร่วมดำาเนินการขบัเคล้อ่น
ประเดน็ดงักล่าวร่วมกับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ผ่านโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี

1) โครงการ Big Brother Season 5 โครงการท่ีจัดทำาโดยภาคเอกชน 
เพ่้อช่วยเอกชนด้วยกัน มีความคล่องตัวท้ังด้านการดำาเนินการ  
ผลักดันธุรกิจให้มีความคล่องตัวท้ังด้านการดำาเนินการ และการ
บรรลุให้ได้ตามเป้าหมาย โดยบริษัทร่วมเป็นพ่ีเล้ียงให้กับเอสเอ็มอี  
(SMEs) คอยให้คำาปรึกษา แนะนำา อบรมให้ความรู้ด้านการทำา
ธุรกิจเพ่้อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุน เพ่ิมผลกำาไร  
ช่วยให้ขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยกระบวนการ  
Coaching and Mentoring 

2) โครงการ “ฮักัไทย (HUG THAIS)” เพ้อ่กระตุน้การใช้จ่าย 
ท้ังของคนไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาตใิน 3 กลุม่สินค้า  
ค้อ อาหาร การท่องเท่ียว และสนิค้าไทย ผ่านแนวคดิ  
“ฮักักิน ฮักัเท่ียว ฮักัใช้” ครอบคลมุท้ังการยกระดบัสนิค้า 
และบรกิารช่วยเหลอ้เอสเอ็มอ ี(SMEs) รวมถึงการจดักิจกรรม
และประชาสมัพนัธ์เพ่้อสร้างความม่ันใจและกระตุน้การใช้จ่าย
 ผ่านการออกคปูองพเิศษประจำาจังหวดัสำาหรบัร้านค้าท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยจะเริม่จากโครงการ “ฮักัไทย ฮักัภูเก็ต  
(HUG THAIS HUG PHUKET)” 

3) โครงการ Innovative Entrepreneur เป็นโครงการพเิศษ  
(เฉีพาะกิจ) เพ้อ่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพให้กบัสมาชกิ 
ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์โดยการให้คำาปรกึษากบั
สมาชกิหอการค้า ให้สามารถเตรยีมความพร้อมและปรบัตวัให้ทนั
กบัสภาวการณ์ในปัจจบัุน 

4) โครงการแต้มคูณ 2 และ ALL Online มอบสิทธปิระโยชน์ 
เพ่้อสนับสนุนแก่สมาชกิหอการค้าและเครอ้ข่าย ได้แก่  
ALL Member แต้มคณู 2 และรวมถึงสทิธปิระโยชน์พเิศษ 
ในด้านส่งเสรมิการขายท้ังช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่  
1. ALL Privilege ในแอปพลิเคชนั 7-Eleven ให้พ้น้ท่ีในการ
ประชาสมัพนัธ์สินค้าหรอ้ร้านค้าของผู้ประกอบการโดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย 2. ALL Deal และ 3. Shop in Shop สนับสนุนช่องทาง
จำาหน่ายสนิค้าของผู้ประกอบการให้กบัเอสเอม็อ ี(SMEs)  
ท่ีเป็นสมาชกิ

5) โครงการ Business Accelerator บรษัิทได้จดัทำาระบบประเมนิ
ตนเองเพ้อ่ค้นหาโอกาสในการปรบัปรงุสำาหรบั SMEs ผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมถงึจดัการอบรมเพ่้อเพิม่ศกัยภาพให้กบัเอสเอม็อี  
(SMEs) ภายหลงัการประเมนิตนเอง

884,021 บาท
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ประเด็น (ISSUE) หน่วยงาน รายละเอียดและการมีส่วนร่วม จำานวนเงินสนับสนุน

นโยบายระดบัประเทศ 
ในการจดัการบรรจภุณัฑ์ 
อย่างยัง่ย้น 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่แวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

• กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม จัดตัง้ข้ึนโดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพ้อ่ส่งเสรมิ เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์เพ่้อสร้างจติสำานึก 
และการมส่ีวนร่วมด้านสิง่แวดล้อม พัฒนาบคุลากร กระบวนการมี
ส่วนร่วม และเครอ้ข่ายด้านสิง่แวดล้อมเพ่้อการส่งเสรมิคณุภาพ 
สิง่แวดล้อม 

• กรมควบคมุมลพษิ จดัตัง้ข้ึนโดยมวีตัถปุระสงค์เพ้อ่ดแูลจดัการ  
ควบคมุ ดแูล และรกัษาสิง่แวดล้อมไม่ให้เกิดมลพษิ

• บรษัิทดำาเนินการสนบัสนุนวตัถปุระสงค์ร่วมดแูล จดัการ  
และรกัษาสิง่แวดล้อมไม่ให้เกิดมลพษิ โดยร่วมกับภาคเีครอ้ข่าย 
ภาคเอกชนในการทำางานร่วมกบักรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม  
และกรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
ในการรเิริม่และร่วมม้อกนัดำาเนนิโครงการ ลดการใช้ถงุพลาสตกิ 
พลาสตกิใช้ครัง้เดียวท้ิง การคดัแยกขยะ และโครงการอ้น่ ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม พร้อมท้ังเข้าร่วมเป็นทีมงาน  
Public Private Partnership Plastic (PPP Plastic) ซ่ึงเป็นคณะ
ทำางานท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการจัดการขยะพลาสตกิ  
มุ่งเน้นท่ีการพฒันาและการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสตกิ เพ้อ่การ 
ขบัเคล้อ่นความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 
ในประเทศไทยให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมภายใต้แนวคดิ  
“เศรษฐกจิหมนุเวยีน”

300,000 บาท

หมายเหตุ : ขึ้้อม้ลงบประมาณ์ ครอบคลุมค่าสำมาช่ก และ/หร่อค่าใช้จ่ายในการด้ำาเน่นโครงการ

การดำาเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
บร่ษัท้กำาหนด้ร้ปแบบการสำ่�อสำารและการม่สำ่วนร่วมขึ้องผ้้ม่สำ่วนได้้เสำ่ยแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ด้ังน่�

ลูกค้า 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การรบัฟังความคดิเหน็ผ่าน 
ช่องทางต่าง ๆ เช่น 

- ศูนย์บรกิารลูกค้า
สมัพนัธ์ 7-Eleven  
(Call Center)  
โทร 0 2826 7744  
0 2711 7744

- เวบ็ไซต์และส้อ่สังคม
ออนไลน์

- ร้าน 7-Eleven

• สำารวจความคดิเหน็  
และสมัภาษณ์ลกูค้า

• SAVEQC

- Service การบริการของพนกังาน ความใส่ใจ
กระตอ้รอ้ร้นในการบริการ ใส่ใจให้ความช่วยเหลอ้

- Assortment สนิค้า 

- Value ส้่อ โปรโมชั่น เสนอประโยชน ์
และให้ความคุ้มค่า

- Environment สภาพของร้าน

- Quality คุณภาพ สดใหม่

- Cleanliness ความสะอาด

• โครงการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าด้วย  
SAVEQC

• โครงการ Signature Service และ Greeting Service 

• พฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีได้มาตรฐาน 
ท้ังคณุภาพ ความปลอดภยั 

• ปรบัปรงุช่องทางการชำาระสนิค้าและผลติภณัฑ์ 

• สร้างบรรยากาศท่ีดภีายในร้าน
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รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้า • กำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติเร้่องการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

• ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เอสเอม็อี  
(SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถงึ 
ช่วยสร้างคุณภาพชวีติท่ีด ีลดความเหล้อ่มลำา้ให้กับชมุชน
และสงัคม

• การสนบัสนุนสนิค้าเกษตร สนิค้าเกษตรชมุชน  
สนิค้าชมุชน สนิค้าวสิาหกิจชมุชนหรอ้ผลติภณัฑ์ท้องถิน่
 (OTOP) 

• ร่วมดูแลรักษาสิง่แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน • โครงการลดและทดแทน

• โครงการถงัคดัแยกขยะ

• พฒันา ส่งเสริมผลติภัณฑ์และบรกิารเพ่้อให้ผู้บรโิภค  
และคนในสังคม มีสขุภาพ โภชนาการ และความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน

• โครงการกนิด ีอยู่ด ีมีสขุ 

• โครงการศนูย์สขุภาพดชีมุชน

• โครงการ VG for Love

• โครงการพฒันาผลติภณัฑ์เพ้อ่สุขภาพ

• ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส มีหลักการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี • ส้อ่สารและให้ข้อมลูเก่ียวกบัโภชนาการ การใช้ผลติภณัฑ์
 รวมถงึการแสดงฉีลากโภชนาการ และฉีลากแสดง 
ค่าพลงังาน ไขมนั นำา้ตาล และโซเดยีมแบบจดีเีอ (GDA)

• เคารพต่อสทิธมินุษยชน และปฏิิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็น
ธรรมในประเด็นความปลอดภัยและสขุภาพของลกูค้าจาก
การใช้สินค้าและผลิตภณัฑ์ของบรษัิท รวมถงึการใช้ 
บรกิารภายในร้าน

• พฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีได้มาตรฐานท้ังคณุภาพ
 ความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีได้รบัการยอมรบัท้ังใน
ระดบัท้องถิน่และสากล

• การตรวจสอบมาตรฐานร้านและเรยีกคน้สนิค้า 
กรณตีรวจพบสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• สามารถเข้าถงึสนิค้าอุปโภค บริโภคท่ีจำาเป็นในชวีติประจำาวนั • โครงการอิม่คุม้ ให้ลูกค้าเข้าถงึอาหารในราคาท่ีเหมาะสม 
ในช่วงวกิฤต

• ความปลอดภัยและสุขอนามยั ในการซ้อ้สนิค้า 
และใช้บริการ

• กำาหนดมาตรการป้องกนัและส้อ่สารเพ่้อสร้างความม่ันใจ
ให้ลกูค้า 

• ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม O2O ท้ังออฟไลน์ ออนไลน์  
อาท ิALL Online 7Delivery (จัดส่งสนิค้าถงึบ้าน)  
เคร้อ่งจำาหน่ายสนิค้าอตัโนมตั ิ(Vending Machine)

• เพิม่ความสะดวกจ่าย จากเงนิสดเป็น Cashless 
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คู่ค้า ครอบคลุมผู้ส่งมอบสินค้า หรือบริการ และเจ้าหน้ีทางการค้า

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

คูค้่า ผูส่้งมอบสินค้า หรอืบรกิาร

• การสำารวจความพงึพอใจคู่ค้า 
ปีละครัง้

• การจดัประชมุสมัมนาและ
การแถลงทศิทางนโยบายของ
องค์กร

• การเย่ียมเยยีนคู่ค้า พร้อมรับฟัง
ความคดิเหน็หรอ้ข้อร้องเรยีน

• โครงการร่วมสร้างสรรค์
นวตักรรม

• การประเมนิผลงาน การให้
คำาปรกึษา และการพัฒนา
ศกัยภาพ

• การจดัสมัมนาแบ่งปันความรูกั้บ
คูค้่า ทกุกลุม่ในด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ย้น

• ศูนย์คูค้่าสมัพนัธ์  
โทร. 0 2826 7771

• การดำาเนินธุรกิจท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงั และสร้าง
การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสีย

• การดำาเนนิงานด้าน Joint Business Plan ร่วมกับคูค้่า
รายสำาคญัเป็นประจำาทกุปี เพ่้อกำาหนดแนวทาง 
พฒันาการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่้องและย่ังย้น

• การรบัฟังข้อคดิเหน็จากคูค้่าทกุกลุม่ เพ้อ่นำามาพัฒนา 
และปรบัปรงุกระบวนการทำางานร่วมกนั

• ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส มีหลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี
 ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั

• กำาหนดนโยบายและประกาศใช้นโยบายเก่ียวกับการกำากับ
ดแูลกิจการ 

• การส้อ่สารแนวทางและหลกัปฏิบิตัทิางด้านธรรมาภบิาล
 และจรยิธรรมธรุกจิให้กบัคูค้่าทุกกลุม่

• โครงการส่งเสรมิ ให้ความรู ้และสนับสนุน SMEs  
กลุม่ผู้รบัเหมาก่อสร้าง ร่วมประกาศเจตนารมย์ 
ในการต่อต้านทจุรติกบัสถาบันแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนั
ของภาคเอกชนไทย

• ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรเอสเอม็อี  
(SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถงึ 
ช่วยสร้างคุณภาพชีวติท่ีด ีลดความเหล้อ่มลำา้ให้กับชมุชน
และสงัคม

• โครงการสนิค้าชมุชน คดัเลอ้กและร่วมพัฒนาผลิตภณัฑ์มา
จำาหน่ายในร้าน 7-Eleven

• โครงการเพ่้อนแท้ SMEs ให้ช่องทางขาย ให้ความรู้  
ให้การสนบัสนุนในด้านการบรหิารจดัการและการลงทนุ

• โครงการส่งเสรมิพฒันาผู้ประกอบการวสิาหกจิชมุชน 
และรายย่อย “ตลาดนดัสวัสดกิาร” (CPALL Market)

• โครงการรบัซ้อ้ผลผลติเกษตรกร

• พัฒนา ส่งเสริมผลิตภณัฑ์และบริการเพ้อ่ให้ผู้บรโิภค และ
คนในสังคม มีสขุภาพ โภชนาการ และความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน

• โครงการ “กนิด ีอยู่ด ีมีสขุ”

• โครงการศนูย์สขุภาพดชีมุชน

• โครงการ VG for Love

• โครงการพฒันาผลติภณัฑ์เพ้อ่สุขภาพร่วมกับคูค้่า  
กลุม่สินค้าพฒันาร่วม (Private Brand)

• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรบัผดิชอบ • กำาหนดนโยบายด้านการจดัหาอย่างย่ังยน้ และ 
แนวปฏิบิตัสิำาหรบัคูค้่าทางธรุกิจ พร้อมท้ังแต่งตัง้ 
คณะกรรมการคดัเลอ้กสินค้า ส่งเสรมิให้คูค้่าทางธุรกจิ
ตระหนกัถงึเร้อ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม

• พฒันาข้อกำาหนดการตรวจประเมนิคูค้่าตามนโยบาย 
ด้านการจดัหาอย่างย่ังย้น รวมท้ังจรยิธรรมและ 
แนวปฏิบิตัสิำาหรบัคูค้่า 

• สนับสนุนและยกระดบัมาตรฐานของคูค้่า เพ้อ่ร่วมรักษา 
สิง่แวดล้อม ป้องกันการเกดิมลภาวะต่าง ๆ  
และลดผลกระทบท่ีจะเกดิกับชมุชน
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รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมดแูล
รกัษาสิง่แวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

• โครงการพัฒนาบรรจุภณัฑ์เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม

• โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน

• โครงการเพิม่สดัส่วนการใช้พลังงานหมนุเวยีน

• โครงการเพิม่สดัส่วนการใช้รถไฟฟ้าในระบบการขนส่ง

เจ้าหน้ีทางการค้า

• การประชมุหารอ้ร่วมกนัเม่้อได้
รบัการร้องขอ

• การชำาระหน้ีตรงตามกำาหนด • ในการชำาระเงนิให้แก่เจ้าหน้ี ผ่านทางบญัชีจ่ายชำาระตาม
งวดหรอ้ตามเครดติเทอม ควรเป็นไปตามเง่้อนไข ยึดหลัก
ความถกูต้อง โปร่งใส ตรงเวลา หากมกีรณ ีท่ีไม่เป็นไปตาม
เง้อ่นไขจะมีการชีแ้จงต่อหน่วยงาน ต้นสงักดั เพ้อ่ส้อ่สารกับ
เจ้าหน้ีโดยตรง

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• ความย้ดหยุ่นในการส่งมอบสนิค้า • วางแผนร่วมกบัคูค้่าบรหิารสนิค้าคงคลงั เพิม่ความเข้มข้น
มาตรการสนิค้าปลอดภยั 

• ตดิตามข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 อย่างสมำา่เสมอ

• กำาหนดหลกัเกณฑ์และข้อปฏิบัิตใินการส่งมอบสนิค้าตาม
แนวปฏิบิตัเิพ่้อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้อ้ไวรัส
โควดิ 19

• อำานวยความสะดวกให้คูค้่าในการส่งมอบสนิค้าและบรกิาร
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

• มาตรการช่วยเหลอ้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้้อไวรัสโควิด 19

• ลดเครดติเทอม

• ส่งเสรมิศกัยภาพคูค้่า

• เป็นสะพานเช้อ่มให้คูค้่าเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ
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สังคม ชุมชน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การรบัฟังความคดิเหน็และ 
ข้อกงัวล ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 

- ศูนย์บรกิารลูกค้าสัมพนัธ์
 7-Eleven (Call Center)  
โทร. 0 2826 7744, 
0 2711 7744

- เวบ็ไซต์และส้อ่สังคม
ออนไลน์

- ร้าน 7-Eleven

- ตูรั้บความคิดเหน็หน้า
องค์การบรหิารส่วนตำาบล  
ศนูย์กระจายสนิค้า

• การสำารวจความน่าเช่้อถอ้  
และไว้วางใจจากกลุม่ 
ผู้มส่ีวนได้เสยี ปีละครัง้

• การลงพ้น้ท่ีเพ่้อเย่ียมเยียนชุมชน
ของศูนย์กระจายสนิค้า  
ทกุไตรมาส 

• กิจกรรมชมุชนสมัพันธ์ตามพ้้นท่ี
 ชุมชนโดยรอบโรงงาน  
ร้าน 7-Eleven ตามช่วงเทศกาล 
หรอ้งานประจำาปีของชมุชน

• ป้ายประกาศ  
ส้อ่ประชาสัมพนัธ์

• ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กบัเกษตรกร เอสเอม็อี  
(SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถงึ 
ช่วยสร้างคุณภาพชีวติท่ีด ีลดความเหล้อ่มลำา้ให้กับชมุชน
และสงัคม

• ให้ความรูผ่้านการอบรมและดงูานเก่ียวกบักระบวนการ
เพาะปลกู รวมไปถงึการปฏิบิตัทิางการเกษตรท่ีดี

• เพิม่ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าจากผู้ผลติรายย่อยในชมุชน
ผ่านโครงการท่ีหลากหลาย อาท ิโครงการกล้วยหอมทอง
 โครงการเคยีงข้างเกษตรกรไทย โครงการเกษตรกรคูชี่วติ 

• โครงการ “คนไทย ไม่ท้ิงกัน”

• ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส มีหลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี
 ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั

• กำาหนดนโยบายและประกาศใช้นโยบายเก่ียวกับการกำากับ
ดแูลกิจการ 

• การส้่อสารแนวทางและหลักปฏิิบัติทางด้านธรรมาภิบาล 
และจริยธรรมธุรกิจให้กับคู่ค้าทุกกลุ่ม

• โครงการส่งเสรมิ ให้ความรู ้และสนับสนุน SMEs กลุม่ 
ผู้รบัเหมาก่อสร้าง ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชกิ CAC

• การจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ร่วมดูแลรักษาสิง่แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

• โครงการการจดัการของเสยี อาท ิโครงการ 
ต้นกล้าไร้ถัง โครงการ Food Waste Management 
โครงการกล่องวเิศษ Recycling for Sharing โครงการ
 เปลีย่นขวดนำา้พลาสตกิเป็นชดุ PPE

• โครงการ We Grow for ALL เราปลูกเพ้อ่ทกุคน 

• พัฒนา ส่งเสริมผลิตภณัฑ์และบริการเพ้อ่ให้ผู้บรโิภค  
และคนในสงัคมมสีขุภาพ โภชนาการ และความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน

• โครงการ “กนิด ีอยู่ด ีมีสขุ”

• โครงการศนูย์สขุภาพดชีมุชน

• โครงการ VG for Love

• โครงการพฒันาผลติภณัฑ์เพ้อ่สุขภาพร่วมกับคูค้่า  
กลุม่สินค้าพฒันาร่วม (Private Brand)

• เคารพต่อสทิธมินุษยชน และปฏิบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
ในประเด็นความปลอดภัยและสขุภาพของลกูค้าจาก 
การใช้สินค้าและผลิตภณัฑ์ของบรษัิท รวมถงึการใช้บรกิาร
ภายในร้าน

• พฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีได้มาตรฐานท้ังคณุภาพ
ความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีได้รบัการยอมรบั 
ท้ังในระดบัท้องถิน่และสากล

• การตรวจสอบมาตรฐานร้าน และเรยีกคน้สินค้า 
กรณตีรวจพบสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน

• การจ้างงานท้องถิน่และผู้รบัเหมาท้องถิน่

• สนบัสนุนการเข้าถงึการศกึษาของผู้ด้อยโอกาส  
ให้ความรูพั้ฒนาทกัษะอาชพี

• โครงการให้ทนุการศกึษาคน้คนดสีูสั่งคม 

• โครงการสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED 

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• สนิค้าท่ีจำาเป็นต่อการอปุโภค บรโิภค มีราคาปกติ 

• ความรูใ้นการปฏิบัิตติวัระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ตดิเช้้อไวรัสโควิด 19 

• การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮัอล์
 เป็นต้น

• การจ้างงานในชุมชน ช่วงสถานการณ์วิกฤต

• โครงการคนไทยไม่ท้ิงกัน สนับสนุนอปุกรณ์ 
ทางการแพทย์ เช่น ชดุ PPE หน้ากากอนามัย  
สนับสนุนอาหาร นำา้ด้ม่ มอบให้แก่บคุคลท่ีอยู่ 
ในช่วงกักตวั ผู้ป่วยโควดิ 19 และบคุลากรใน 
โรงพยาบาล หน่วยงานภาครฐั สงัคม ชมุชน

• โครงการครวัปันอิม่

• การจ้างงานชมุชน
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พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การส้อ่สารสองทาง (Two-Way  
Communication) อาทิ 

- การสมัมนาพนกังาน 
ในระดบัต่าง ๆ  
ได้แก่ พลังทมี 
Get Together ฯลฯ

- การเย่ียมร้านสาขา  
สำานกังาน และ 
ศนูย์กระจายสนิค้า 

• การส้อ่สารทางเดียว  
(One-Way Communication) 
ระบบ Intranet วารสารภายใน 
การแจ้งข่าวประจำาวนัผ่าน
ช่องทางดจิทิลั ได้แก่ CP ALL 
Connect

• การรบัความคดิเหน็ 
และรบัเร้อ่งร้องเรียน  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

- ช่องทางการเคาะระฆััง  
570 ครัง้

- ช่องทางการ รับเร้อ่งราว 
ร้องทกุข์ เช่น  
จดหมายอิเลก็ทรอนกิส์  
ไปรษณย์ี ศนูย์แจ้งข้อมูล
ส้อ่ออนไลน์ของบริษทั
 เป็นต้น

• การพัฒนาขดีความสามารถ และความก้าวหน้าในงาน • การนำาหลกัสทิธมินษุยชนใช้เป็นแนวปฏิบัิตต่ิอพนักงาน 
ส่งเสรมิโอกาสท่ีเท่าเทยีม และความหลากหลาย

• การเตรยีมความพร้อมและพฒันาผู้นำา

• การอบรมให้ความรู ้ทกัษะท่ีเหมาะสม 
และตรงตามความสนใจ

• การพฒันาศกัยภาพและรกัษาพนกังานท่ีมศีกัยภาพ 
และเป็นคนดีอย่างต่อเน้่อง อาทิ โครงการปรับปรุงระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต 
(Productivity Improvement Program) โครงการ  
CP ALL Young Challenger สำาหรับพนักงานรุ่นใหม่  
การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง  
(Talent Management)

• การปรบัปรงุระบบการบรหิารผลการปฏิบิตังิาน  
(ALL Perform)

• การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเครยีด 
อนัเน่้องมาจากการทำางาน

• โครงการ Health for ALL

• โปรแกรมการลดความเสีย่งด้านการยศาสตร์ และ  
การจดัการความเครยีด อาท ิโครงการย้ดเหยยีด  
ลดโรค โครงการห้องสวสัดกิาร Health Center  
(กายภาพบำาบดั) โครงการโค้ชจิตอาสา 

• การมสีภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีดี • การประเมนิความเสีย่งด้านความปลอดภัย  
และกำาหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง

• การส่งเสรมิให้สถานประกอบการดำาเนนิงาน 
ตามมาตรฐานแรงงาน พร้อมท้ังผลกัดนั 
การดำาเนนิงานตามแนวปฏิิบตัด้ิานแรงงานท่ีดี

• ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส มีหลักการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี
 ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน

• โครงการสร้างผู้นำารุน่ใหม่ด้านธรรมาภบิาล  
Mister & Miss Good Governance

• โครงการสำารวจการกำากบัดแูลกิจการบรษัิท 
จดทะเบยีนไทยประจำาปี 2564

• โครงการส้อ่สารให้ความรูแ้ละสร้างกจิกรรมรณรงค์ 
สร้างความตระหนกั 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การสำารวจความพงึพอใจ 
และความผกูพนัประจำาปี

• การสำารวจความสขุ 
ของพนกังานระดบั 
ผู้จดัการร้าน

• การมส่ีวนร่วมผ่านเวที 
การนำาเสนอผลงานนวตักรรม  
การประกวด การระบุ  
และประเมนิความเสีย่ง

• การดำาเนนิงานของ 
คณะกรรมการสวสัดิการของ
บรษิทัครอบคลมุพนักงาน  
ร้อยละ 100

• ร่วมดูแลรักษาสิง่แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน • โครงการเส้อ้พนักงาน จากขวดพลาสตกิ

• โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พลงังาน  
ร้าน 7-Eleven ศนูย์กระจายสนิค้า โรงงาน

• โครงการ “We Grow for ALL เราปลูกเพ้อ่ทุกคน”

• โครงการ Food Waste Management เกาะสมยุ  
เกาะพงนั

• โครงการใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
ในพ้น้ท่ีเกาะ

• ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เอสเอม็อี  
(SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถงึ 
ช่วยสร้างคุณภาพชีวติท่ีด ีลดความเหล้อ่มลำา้ให้กับชมุชน
และสงัคม

• โครงการส่งเสรมิพฒันาผู้ประกอบการวสิาหกจิชมุชน 
และรายย่อย "ตลาดนดัสวัสดกิาร (CPALL Market)

• โครงการเพ่้อนแท้ SMEs ให้ช่องทางขาย ให้ความรู้  
ให้การสนบัสนุน

• โครงการกระตุน้การซ้้อ “SME Shelf & Logo”

• โครงการเกษตรกรคูช่วีติ 

• โครงการเคยีงข้างเกษตรกรไทย

• มกีารพัฒนานวตักรรมเพ้อ่ลกูค้า สงัคม  
และปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตวั 
และทนัต่อสถานการณ์โลก

• พฒันาแพลตฟอร์มธุ�รกิจ Online to Offline (O2O)

• ศนูย์วจิยัและพฒันานวตักรรมด้านอาหาร

• พฒันานวตักรรมการบรกิาร

• โครงการนวตักรรมแบบปิด (Close Innovation)

• โปรแกรมการเพิม่ผลผลติ

• โครงการ VG for Love

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• ความปลอดภัยและสขุภาพของพนกังาน • จดัรูปแบบการทำางานแบบย้ดหยุ่น

• จัดตั้งคณะทำางานการดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์ 
โควิด 19 ส้่อสาร ให้ความรู้ในการปฏิิบัติตัวให้ห่างไกล 
จากโรคติดเช้้อไวรัสโควิด 19 พร้อมจดัตัง้สายด่วน  
โทร 0 2826 7919 

• กำาหนดมาตรการป้องกนั คดักรองกลุม่เสีย่ง ดูแลผู้ป่วย
 พร้อมท้ังสนบัสนุนอปุกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮัอล์
 เป็นต้น รวมถงึส่งเสรมิการเข้าถึงวคัซนี

• โครงการบรรเทาผลกระทบให้กบัพนกังาน  
ช่วยเหลอ้ค่าครองชีพ

• โครงการโค้ชจิตอาสา ให้คำาปรกึษา เป็นท่ีพ่ึงทางใจ

• โครงการส่งเสรมิความปลอดภยัในการขบัข่ีสำาหรบั
พนกังานร้าน 7-Eleven
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ผู้นำาทางความคิด ครอบคลุมส่ือมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• รบัฟังและแลกเปลีย่นมุมมอง
ผ่านเวทกีารประชมุหารอ้และ
ทำางานร่วมกนั ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ 

• สนบัสนนุกจิกรรม หรอ้ 
โครงการขององค์กร ในประเดน็ 
ท่ีสอดคล้องตามกรอบการ 
แบ่งปันและสร้างสรรค์โอกาส และ
เป้าหมายความย่ังย้น ของบรษิทั 

• การสร้างความพนัธ์ท่ีดี  
ผ่านการเข้าพบ หารอ้ และ 
แลกเปลีย่นข่าวสารข้อมูล 
อย่างต่อเน่้อง 

• สนบัสนนุและมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมของส้อ่มวลชน เช่น  
งานครบรอบกจิกรรม CSR 
การจดัอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกบั
วชิาชพีส้อ่

• โครงการส่งเสรมิกจิกรรมส้อ่
ประจำาปี

- รางวลัข่าวดจิทิลั 
ยอดเย่ียมแห่งปี 

- รางวลัคนดปีระเทศไทย
 สาขาส้อ่มวลชน
สร้างสรรค์สงัคม

- รางวลั “Anti-Corruption  
Awards 2021”  
ส่งเสรมิการต่อต้าน
คอร์รปัชนั ประจำาปี 2564

• ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในกลุม่เกษตรกรฐานราก • ร่วมกับองค์กรภาคประชาสงัคมให้การสนบัสนุน 
การพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรเพ้อ่การผลติและ 
การกระจายสนิค้าท่ีสอดคล้องกบัความจำาเป็น  
เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกร

• ร่วมกบัองค์กรภาคประชาสงัคม สนนัสนุนการกระจาย
ผลผลติในตลาดท้องถิน่ 

• การสร้างและนำาสิง่ท่ีสงัคมมีอยู่แล้ว มาพฒันา สามารถ
สร้างประโยชน์ร่วมกันตลอดท้ังห่วงโซ่อปุทาน

• ส้อ่สารและสร้างการเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจำาวนัของ 
คนรุน่ใหม่ เข้าถึงคนรุน่ใหม่ได้อย่างลึกซ้ึง

• พฒันาโครงการให้ความรูเ้พ้อ่พฒันาผลติภณัฑ์ในชมุชน  
เพ้อ่ความเป็นอยู่ท่ีดขีองชมุชน และกลุม่เกษตรกร

• การดแูลและฟ้�นฟูสิง่แวดล้อม และส่งเสริมการแก้ปัญหา 
สิง่แวดล้อมอย่างย่ังย้น 

• สนับสนุนโครงการด้านการจดัการขยะร่วมกบัองค์กรภาค
ประชาสงัคม องค์กรธรุกิจเพ้อ่สงัคมและชมุชน เช่น  
โครงการ Food Waste Management เป็นต้น 

• โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พลังงานท่ีร้าน 7-Eleven 
ศนูย์กระจายสนิค้า โรงงาน

• เคารพต่อสทิธิมนุษยชน และปฏิิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็น
ธรรม

• การส่งเสรมิให้สถานประกอบการดำาเนนิงานตามมาตรฐาน
แรงงาน พร้อมท้ังผลกัดนัการดำาเนนิงานตามแนวปฏิิบตัิ
ด้านแรงงานท่ีดี

• การนำาหลกัสทิธมินษุยชนใช้เป็นแนวปฏิบัิตต่ิอพนักงาน 
ส่งเสรมิโอกาสท่ีเท่าเทยีมและความหลากหลาย

• บรรจุภณัฑ์เพ้อ่สิง่แวดล้อม

• จัดการบรรจุภณัฑ์พลาสติกให้สามารถ หมุนเวยีนเอากลบั
มาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ 

• การประกาศใช้นโยบายด้านบรรจภุณัฑ์ ซ่ึงครอบคลมุตัง้แต่
การพจิารณาข้ันตอนการออกแบบ และการเลอ้กใช้บรรจุภณัฑ์  
พร้อมคำานงึถงึทกุกระบวนการในวงจรชวีติของผลติภัณฑ์ 
(Product Life Cycle) ภายใต้กลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน  
ตามแนวทาง “การจดัการบรรจภุณัฑ์เพ้อ่สิง่แวดล้อม  
(Green Packaging)” โปรแกรมการพฒันาบรรจภุณัฑ์
ย่ังย้น ผ่านแนวคิด “ลด และทดแทน” การใช้วัสดุบรรจภัุณฑ์

• โครงการร่วมกบั Influencer เปิดตวัโครงการ “ถังขยะ
อจัฉีรยิะ” (Circular Bin) ภายใต้นโยบาย 7 Go Green 

• ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส มีหลักการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี
 ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน

• กำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกิจการและการปฏิิบตัติาม
นโยบายอย่างเคร่งครดั

• การให้ความเท่าเทยีมของผู้ถอ้หุน้ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถอ้หุน้และนักลงทนุ

• การสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งกบัพ้น้ท่ีชมุชนผ่าน 
โซเชยีลมีเดยี เพ่้อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถกูต้อง

• การส้อ่สารให้ข้อมูลท่ีถกูต้องผ่านส้อ่ทุกช่องทางท้ัง 
โซเชยีลมีเดยี ส้อ่มวลชน ส้อ่ออนไลน์ และช่องทางออนไลน์
ขององค์กรและพนกังาน
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รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การให้สมัภาษณ์ การให้ข้อมูล
กบัส้อ่มวลชน

• โครงการ Co Project with 
Media / Influencer เช่น ร่วม
กบัส้อ่ช่วยเหลอ้ชุมชนและสังคม
ในช่วงเวลาท่ีเกดิอุทกภัย ในพ้น้ท่ี
ต่าง ๆ

• โครงการนำาคณะส้อ่มวลชน  
ร่วมกจิกรรมจติสาธารณะ

• การรบัรูผ่้านทางโซเชยีลมีเดยี

• การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการ
สนทนากลุม่ นำาคณะส้อ่มวลชน
ลงพ้น้ท่ีเย่ียมชม การดำาเนิน
ธรุกจิของธรุกจิ SMEs และ
เกษตรกร

• การแลกเปลีย่นความรูผ่้านการ
จดัสมัมนาเทรนด์ของโซเชียล 
มเีดีย

• คุณภาพของผลติภณัฑ์ • การคดัสรรและพฒันาสนิค้าเพ้อ่สขุภาพ

• นวตักรรมเพ้อ่อำานวยความสะดวกในการชำาระสนิค้า • การพฒันาสูก่ารค้าออนไลน์ โดยมีระบบขนส่งท่ี 
หลากหลาย ช่องทางการชำาระเงนิท่ีหลากหลาย  
และการเข้าถงึสนิค้าสำาหรบัผู้บรโิภคท่ีง่ายย่ิงข้ึน

• การปรับปรุงและกอบกู้ภาพลกัษณ์ท่ีดมีาสูอ่งค์กร • การส้อ่สารผ่านส้อ่ทุกช่องทางท้ังโซเชยีลมเีดยี  
ส้อ่มวลชน ส้อ่ออนไลน์ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กบัผู้มส่ีวนได้เสียทกุกลุม่

• การปรับปรุงระบบการทำางานขององค์กร ให้ตอบโจทย์ 
โลกในยุคปัจจุบนั

• การปรบัเปลีย่นวัฒนธรรมองค์กร 

• การใช้เทคโนโลยดีจิทัิลปรบัปรงุกระบวนการทำางาน เช่น  
O2O IT Platform ปัญญาประดษิฐ์ (AI)

• การบริการท่ีดแีละมีคณุภาพ • มกีารปรบัปรงุ พฒันาการบรกิารอยู่ตลอดเวลา

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• ความรูใ้นการปฏิบัิตติวัระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้้อไวรัสโควดิ 19 

• สนนัสนุน/ให้ความช่วยเหลอ้ ชุมชน และกลุม่คน 
ท่ีได้รบัผลกระทบ

• โครงการสนับสนุนอปุกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้้อไวรัสโควดิ 19 

• ความรูใ้นการปฏิบิตัติวัระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19

• เผยแพร่โครงการสนบัสนุนอปุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 

• ร่วมกบั องค์กรภาคประชาสงัคมและเครอ้ข่ายอาสาสมคัร
สขุภาพ (อสส) เครอ้ข่ายอาสาสมคัรแรงงาน  
ในโครงการมอบเคร้อ่งอปุโภคบรโิภคสำาหรับกลุม่อาชีพและ
ชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรง เช่น กลุม่คนขบัแท๊กซ่ี  
มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง แม่ค้า หาบเร่แผงลอย 

• สนับสนุนองค์กรภาคประชาสงัคม ในโครงการมอบเคร่้อง
อปุโภคบรโิภคและอปุกรณ์ทางการแพทย์ พ้้นฐานสำาหรับ  
เดก็และผู้ปกครองท่ีมภีาวะพกิาร ทางสมอง 
และการเคล้อ่นไหว 

• ความร่วมม้อในการส้อ่สารและเปิดเผยเหตกุารณ์ 
ผู้ตดิเช้้อไวรัสโควิด 19 ท่ีเก่ียวข้อง

• ความรูใ้นการปฏิบัิตติวัระหว่างช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19  
ในช่องทางโซเชียลมีเดยี

• มาตรฐานความปลอดภัยในร้าน 7-Eleven

• แบ่งปันแนวทางมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้้อไวรัสโควิด 19 ผ่านส้่อ ทุกช่องทาง  
ทั้งโซเชียลมีเดีย ส้อ่มวลชน ส้อ่ออนไลน์ 

• ให้ความร่วมม้อในการตดิตาม และเปิดเผยข้อมลู  
ผู้ตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 ต่อสาธารณะ

• การส้อ่สารเก่ียวกับการบรกิารท่ีมมีาตรฐาน  
ให้ความสำาคญักับความปลอดภยัของลกูค้า 
และพนกังาน
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ภาครัฐ ครอบคลุมท้ังหน่วยงานระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• การสนบัสนนุโครงการความ
ร่วมม้อและความช่วยเหลอ้ต่าง ๆ  
71 ครัง้ กบักรมการค้าภายใน  
องค์การอาหารและยา  
(อย.) สำานกัอนามยั  
สำานกัสิง่แวดล้อม  
และสำานกังานเขต 50 เขต  
ในพ้น้ท่ีกรงุเทพมหานคร

• การร่วมแสดงความคดิเหน็  
และสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 
กบัหน่วยงานภาครฐั 
อย่างเปิดเผย 72 ครัง้

• การตดิต่อประสานงานขอรบั
บรกิารภาครฐั และการรบัการ 
ตรวจเย่ียมกจิการ

• การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและ
ใช้ประโยชน์จากขยะพลาสตกิ  
ร่วมกบัคณะกรรมการ 
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ  
ผ่านโครงการ “ระบบเศรษฐกจิ
หมนุเวยีน”

• การปฏิบัิติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบิตัิ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั

• ศกึษา สร้างความเข้าใจ เก่ียวกบักฎหมาย  
และระเบยีบปฏิบิตัท่ีิมคีวามจำาเพาะกบัพ้น้ท่ี 
หรอ้กฎหมายท้องถิน่ พร้อมท้ังนำามาประยุกต์ใช้ 
ให้มคีวามสอดคล้องกบัการประกอบธรุกิจ

• ปฏิบิตัติามกฎหมายหรอ้ระเบยีบปฏิบิตัท่ีิเก่ียวข้อง 

• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการแสดงออก 
ถงึความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

• นำาเสนอมมุมองผ่านสมาคม การรวมกลุม่ 
ทางการค้าต่าง ๆ

• สนับสนุนการตรวจประเมนิเบ้อ้งต้นของภาครฐัและ 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่การพัฒนาความย่ังย้น

• การดำาเนินธรุกิจท่ีเป็นธรรมกับคูค้่า • กำาหนดนโยบายการทำารายการระหว่างกนัและป้องกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน

• พัฒนา ส่งเสริมผลติภณัฑ์และบรกิารเพ้อ่ให้ 
ผู้บรโิภคและคนในสังคม มีสขุภาพ โภชนาการ  
และความเป็นอยูท่ี่ดข้ึีน

• โครงการพฒันาและคดัสรรสินค้าเพ้อ่สขุภาพ  
ท่ีมกีารเพิม่ หรอ้ลด หรอ้ปราศจากสารอาหาร 
ตามท่ีกฎหมายหรอ้มาตรฐานท่ียอมรบั

• การแสดงฉีลากคณุค่าทางโภชนาการ

• ร่วมดูแลรักษาสิง่แวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน • โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พลงังาน  
ท่ีร้าน 7-Eleven ศนูย์กระจายสนิค้า โรงงาน

• โครงการ Food Waste Management พ้น้ท่ีเกาะสมยุ เกาะพงนั

• จัดการบรรจุภณัฑ์พลาสติกให้สามารถ หมุนเวยีนเอากลบั
มาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ

• โปรแกรมการจดัการบรรจภุณัฑ์ย่ังย้น อาทิ  
โครงการ “ลดและทดแทน” โครงการถงัคดัแยกขยะ  
โครงการรวมพลงัคนไทย เลกิใช้ถุงพลาสตกิ 

• ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เอสเอม็อี  
(SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถงึ 
ช่วยสร้างคุณภาพชวีติท่ีด ีลดความเหล้อ่มลำา้ให้กับชมุชน
และสงัคม

• โครงการรบัซ้อ้ผลผลติเกษตรกร

• โครงการ Business Accelerator

• โครงการ Big Brother Season 5

• โครงการพฒันาผู้ประกอบการสนิค้าชมุชน

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• ให้ความร่วมม้อกับภาครัฐเปิดเผยข้อมูล  
ผู้ติดเช้้อไวรัสโควิด 19 

• ปฏิบัิติตามมาตรการของรฐัอย่างเคร่งครดั 

• กำาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้้อไวรัสโควิด 19 และวิธกีารปฏิบิตัติวั 
อย่างถกูวิธี

• ให้ความช่วยเหลอ้คูค้่าในการดำาเนินธรุกิจท่ามกลาง
สถานการณ์วิกฤต 

• การจัดการขยะติดเช้้ออย่างถูกต้อง เช่น  
หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

• ไม่มีการกักตุนสินค้า

• ร่วมม้อและปฏิบิตัติามนโยบายของภาครฐัอย่าง 
ถกูต้อง รวมถงึการตดิตามนโยบายและข้อปฏิบิตัิ 
ท่ีเผยแพร่ออกมาอย่างสมำา่เสมอ

• ตรวจสอบภายในองค์กรถึงการปฏิบัิตติามนโยบายของภาครฐั

• ควบคมุราคาสนิค้าให้เหมาะสมตามภาครฐักำาหนด

• ส่งเสรมิคูค้่าให้ปฏิบิตัติามนโยบายและข้อปฏิิบตัขิองภาครฐั
อย่างถกูต้อง
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กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ครอบคลุมผู้ให้เช่าสถานท่ี สโตร์พาร์ทเนอร์ และผู้รับสิทธ์ิช่วงอาณาเขต

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

ผู้ให้เช่าสถานท่ี 

• ช่องทางการส้อ่สาร 
และรบัเร้อ่งร้องเรียน

• การให้ข้อมลูและรบัเร้อ่ง 
ร้องเรยีน ผ่านหน่วยงานรับ 
ข้อร้องเรยีน Call Center  
305 ครัง้

• การสำารวจความพงึพอใจ 
ประจำาปี

• การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร 
ผ่านทาง SMS อเีมล

• เยีย่มเยยีนเจ้าของสถานท่ี 
อย่างน้อยไตรมาสละครัง้

• ส่ง SMS อวยพรเน่้องในโอกาส
ต่าง ๆ

• ส่ง SMS แจ้งเร้อ่งค่าเช่าล่วงหน้า

• ส่ง SMS แจ้งวันท่ีจะได้รบัเงนิค่า
ภาษท่ีีดนิ และสิง่ปลูกสร้าง

• มีการเช้อ่ม แอปพลเิคชนั 
7-Eleven เพ้อ่ให้บริการ
ลกูบ้านในแต่ละโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์  
(Delivery & All Online)

• มอบของขวญัช่วงเทศกาลปีใหม่

• สนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ

• การดำาเนินธรุกิจร่วมกันอย่างต่อเน่้อง ตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

• ได้รับความร่วมม้อและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
อย่างรวดเร็ว

• มรีะบบดแูล ตดิตาม และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

• ยกระดบัการสำารวจความพงึพอใจของเจ้าของสถานท่ี 
ท่ีมต่ีอบรษัิท

• การประชาสัมพนัธ์และชีแ้จงข่าวสารนโยบายบรษัิท • เย่ียมเยยีนเพ่้อสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าของสถานท่ี 
อย่างน้อยไตรมาสละครัง้

• การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารผ่านทาง SMS  
และอเีมล

• สนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ของเจ้าของสถานท่ี  
กลุม่ทำาเลพิเศษ คูค้่ากลยุทธ์

• ได้รับค่าเช่าตรงเวลา • มรีะบบการจ่ายค่าเช่าภายในเวลาท่ีกำาหนด

• การดแูลสถานท่ีให้เช่าให้อยู่ในสภาพเรยีบร้อย 
ท้ังระหว่างอายสุญัญาเช่าและหลงัจากเลกิสญัญา

• มมีาตรการดแูลสถานท่ีเช่า และสภาพแวดล้อมบรเิวณ
สถานท่ีเช่า

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• ไม่มีปัญหาเร้อ่งค่าเช่า เช่น การจ่ายค่าเช่า ไม่ตรงเวลา

• การจดัการขยะตดิเช้อ้ เช่น หน้ากากอนามยั ในร้าน 7-Eleven

• มมีาตรการและการจ่ายค่าเช่าตรงเวลา เพ่้อสร้าง 
ความม่ันใจให้เจ้าของสถานท่ีให้เช่า 

• มมีาตรการในการจดัการขยะตดิเช้อ้ในร้านสาขา
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รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

สโตร์พาร์ทเนอร์

• การสำารวจความผกูพนัประจำาปี

• ช่องทางการส้อ่สาร 
และรบัเร้อ่งร้องเรียน

• การให้ข้อมลูและรบั 
เร้อ่งร้องเรียนผ่าน Call Center  
1,025 ครัง้

• การสำารวจความพงึพอใจ 
ผ่านเวบ็ไซต์ รายไตรมาส

• วารสารรายเด้อน

• ช่องทางเว็บไซต์ SBP MALL

• ช่องทาง CP All Connect

• การประชมุ สมัมนา และ
กจิกรรม

• งานประกาศนโยบายและทศิทาง
ของบรษิทัไปถงึสโตร์พาร์ทเนอร์

• การปฏิบัิติท่ีเป็นธรรมตามหลกัธรรมาภบิาล 
และจรยิธรรมธุรกิจ

• การส้อ่สารแนวทางและหลกัปฏิบิตัทิางด้าน 
ธรรมาภบิาลและจรยิธรรมธรุกิจ

• การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการบรหิาร
จดัการธุรกิจ

• การส่งเสรมิ ดแูล ฝึึกอบรมผูป้ระกอบธุรกิจ  
เพ้อ่เพิม่ความสามารถในการบรหิารจดัการ

• การบรหิารจดัการต้นทนุสนิค้าและการดำาเนนิการ

• การพฒันาความหลากหลายของสนิค้าให้ตรงกบั 
ความต้องการของตลาด

• การประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงข่าวสารและนโยบายของบรษัิท • การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมลูข่าวประชาสมัพนัธ์

• ความม่ันคงทางธรุกิจ ขยายธรุกิจและดำาเนนิธรุกิจร่วมกัน
อย่างต่อเน่้อง

• การสนบัสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์ให้มีผู้สบ้ทอด 
ทางธุรกจิ เพ่้อความย่ังย้นในการดำาเนนิธรุกจิร่วมกนั

• มกีารพัฒนานวตักรรมเพ้อ่ลูกค้าและสงัคม  
และปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตวั 
และทนัต่อสถานการณ์โลก

• การพฒันาแพลตฟอร์มธุ�รกิจ Online to Offline (O2O)

• โครงการเทคโนโลยกีารสัง่สินค้าในร้าน 7-Eleven

• พัฒนา ส่งเสริมผลติภณัฑ์และบรกิารเพ้อ่ให้ 
ผู้บรโิภคและคนในสังคม มีสขุภาพ โภชนาการ  
และความเป็นอยูท่ี่ดข้ึีน

• โครงการ “กนิด ีอยู่ด ีมีสขุ”

• โครงการศนูย์สขุภาพดชีมุชน

• โครงการ VG for Love

• โครงการพฒันาผลติภณัฑ์เพ้อ่สุขภาพร่วมกับคูค้่า  
กลุม่สินค้าพฒันาร่วม (Private Brand)

• ร่วมดูแลรักษาสิง่แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน • โปรแกรมพฒันาบรรจภุณัฑ์ผ่านแนวคิด  
“ลด และทดแทน” การใช้วัสดบุรรจภุณัฑ์

• ลดใช้พลาสตกิใช้ครัง้เดียวท้ิง (Single-use Plastic)

• โครงการ “ถงัคดัแยกขยะ”

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน  
การดำาเนินงานพนักงาน

• ความรูใ้นการปฏิบัิติตัวระหว่างช่วงการ  
แพร่ระบาดของโรคติดเช้้อไวรัสโควดิ 19

• การส้อ่สาร ประชาสมัพันธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบั
มาตรการช่วยเหลอ้จากบริษทัท่ีรวดเรว็

• บรษัิทช่วยรบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนตามมาตรการป้องกนั
โรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 อาทิ  
ค่าทำาความสะอาดร้านสาขา ค่าวสัดสุิน้เปลอ้ง 
ตามมาตรการป้องกนัฯ

• ให้สโตร์พาร์ทเนอร์ย้มเงนิสดคำา้ประกนั 
เพ้อ่เสรมิสภาพคล่องให้สามารถบรหิารธรุกิจ 
ได้อย่างต่อเน่้อง

• มาตรการย้ดหยุ่น เช่น การชะลอ หรอ้ยกเว้น 
การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายจากบรษัิท การย้ดอายสุญัญาร้าน  
กรณร้ีานปิดชัว่คราว

• ให้ความช่วยเหลอ้แก่สโตร์พาร์ทเนอร์ในเร้อ่งของการให้
ข้อมูลหรอ้เอกสารสำาคญัต่าง ๆ

• การส้อ่สารข่าวสารประชาสมัพนัธ์ และการให้กำาลงัใจ 
จากบรษัิท

• นวตักรรมการบรกิารท่ีตอบสนองพฤตกิรรมผู้บรโิภค  
อาท ิบรกิารทางการเงนิ 
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กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• บรรยายสรปุผลการดำาเนินงาน 
ต่อนกัวเิคราะห์ (Analysis 
Meeting) ทกุไตรมาส

• ประชมุสามญัผู้ถอ้หุน้ประจำาปี

• งบการเงนิ

• แบบ 56-1 One Report 
รายงานประจำาปี

• รายงานการพฒันาความย่ังย้น

• หนงัสอ้ชีช้วน เอกสาร  
ส้อ่สารสนเทศ

• ส้อ่สารข้อมูลผ่าน 
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์  
โทรศพัท์ อเีมล โทรสาร  
และจดหมาย

• กิจกรรมโรดโชว์ท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศ

• การลงพ้น้ท่ีเย่ียมชมร้านค้า
โรงงานและคลงัสนิค้าของบริษทั

• การประเมนิโดยหน่วยงานอิสระ
จากภายนอกเพ้อ่แสดงว่าบริษทั
เป็นหลกัทรพัย์ท่ีมคุีณภาพ  
มคีณุค่าและมคีวามย่ังย้น 
ท้ังในระดบัชาตแิละระดับโลก  
เช่น IOD, สถาบนัส่งเสริม 
ผู้ลงทนุไทย, SET, DJSI, FTSE 
Russell

• การให้ข้อมลูต่อ Credit Rating 
Agency เพ้อ่ประเมินอันดับ 
ความน่าเช้อ่ถอ้ให้หุน้กู้ของบรษิทั

• ผลการดำาเนนิงานและการเตบิโตของธรุกิจ • บรหิารจดัการธรุกิจให้เตบิโต ลดความเสีย่ง  
และเพิม่ความโปร่งใส

• ความโปร่งใสในการดำาเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล 
ภาพลกัษณ์ และการยอมรับจากสงัคม

• รบัฟังความคดิเหน็จากผู้ถอ้หุน้และนักลงทนุ  
เพ้อ่นำามาประกอบการพจิารณาในการกำาหนดกลยทุธ์และ
แนวทางการดำาเนนิงานของบรษัิท

• กำาหนดนโยบายการทำารายการระหว่างกนัและป้องกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน

• การกำากับดูแลกิจการท่ีด ีและคำานึงถงึผลประโยชน์ของ 
ผู้ถอ้หุน้ส่วนน้อย (Minority Shareholders)

• กำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกิจการ 
และการปฏิบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั

• การให้ความเท่าเทยีมของผู้ถอ้หุน้ และรักษา 
ผลประโยชน์ของผู้ถอ้หุน้และนักลงทนุ

• ได้รับการประเมินการกำากบัดแูลในระดบัดเีลศิ  
โดย IOD และสถาบนัส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย

• ได้รับคัดเลอ้กเป็นสมาชิกชัน้นำาของประเทศและของโลก เช่น  
รายช่้อหุน้ย่ังย้น, DJSI, FTSE4Good Index

• ยกระดบัและเพิม่ประสทิธภิาพการดำาเนนิงาน 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

• ปรบัปรงุแก้ไขกฎบตัร นโยบายแนวปฏิบัิตต่ิาง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการกำากบัดแูลกิจการ การต่อต้านการทจุริต
คอร์รปัชนั ความย่ังย้น สิง่แวดล้อม  
และสงัคมให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

• หลกัทรัพย์ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาด  
มกีารซ้้อขายในตลาดรอง อกีท้ังมลูค่าหลกัทรพัย์ 
ในตลาดรองสะท้อนถงึราคายุตธิรรมเป็นอย่างน้อย

• จดัตัง้หน่วยงานลงทุนสมัพนัธ์ทำาหน้าท่ีรบัผิดชอบการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทนุและนกัวเิคราะห์ท้ังไทยและต่าง
ประเทศ มกีารเขยีนบทวเิคราะห์เพ้อ่ให้หลกัทรัพย์ 
ของบรษัิทอยู่ในความต้องการของตลาดเสมอ

• ดำาเนินธรุกิจด้วยความรับผดิชอบตามแนวทาง 
การพัฒนาอย่างย่ังย้น ครอบคลมุด้านสิง่แวดล้อม  
สงัคม ธรรมาภิบาล (ESG)

• การกำาหนดกรอบแนวทาง เป้าหมาย ตวัวดั  
และโครงการกลยทุธ์ด้านความย่ังย้น

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• การกำาหนดมาตรการและส้อ่สารการดำาเนนิงาน 
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19  
อย่างโปร่งใส

• มาตรการความปลอดภยัและสขุภาพของผู้เข้าร่วมประชมุ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้อ้ไวรสั 
โควดิ 19

• พฒันาและส้อ่สารมาตรการและผลการดำาเนนิงานไปให้ 
ผู้ถอ้หุน้ทราบอย่างสมำา่เสมอและโปร่งใส

• กำาหนดมาตรการและแนวปฏิบิตัใินการเข้าร่วมประชมุ 
ผู้ถอ้หุน้ตามคำาแนะนำาการป้องกัน การควบคุมโรค 
สำาหรบัการจดัประชมุของกรมควบคมุโรค  
กระทรวงสาธารณสขุ 
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ผู้ให้สิทธิใช้เคร่ืองหมายทางการค้า

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

• ประชมุหารอ้ร่วม 
เม่้อได้รบัการร้องขอ 

• สิง่พิมพ์ จดหมาย  
ส้อ่สารสนเทศ

• ปฏิบิติัตามสญัญาและเง้อ่นไขท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครดั • ปฏิบิตัติามเง่้อนไขของสญัญาเบ้้องต้นหน่วยงานต้นสงักดั
รบัผดิชอบดแูลบรหิารจดัการให้เป็นไปอย่างถกูต้อง  
โดยมฝ่ีึายกฎหมายกำากบัดแูล 

• จ่ายชำาระค่าสทิธติรงตามระยะเวลาท่ีกำาหนดในสญัญา

• สร้างภาพลกัษณ์ รกัษาช้อ่เสยีงทางเคร้อ่งหมายการค้า 
ให้ดอีย่างต่อเน่้อง

• สร้างสมัพนัธ์ทางธรุกิจอนัด ีสนับสนุนกจิกรรม  
และการให้ความช่วยเหลอ้ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ให้สทิธิ�
เคร้อ่งหมายทางการค้า เช่น ESG Forum

  
แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19

• ไม่มีข่าวเสียหายเก่ียวกบัการระบาดของโรคตดิเช้อ้ไวรสั 
โควดิ 19

• ผลประกอบการของบริษทัอยู่ในภาวะควบคมุได้ 
ในช่วงการระบาดของโรคติดเช้อ้ไวรสัโควดิ 19

• กำาหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้อ้ไวรสัโควดิ 19 ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี  
เพ้อ่สร้างความเช่้อม่ันแก่ผู้ให้สทิธิใช้เคร้อ่งหมายทางการค้า
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ซีีพีี ออลล์ จริิงจังกัับกัาริรัิบมืือด้้านกัาริเปลี�ยนแปลงสภาพีภูมืิอากัาศ  
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ยิ�งข้ั�น เพ่ี�อร่ิวมืเป็นส่วนหน่�งในกัาริลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั 
จากักัาริด้ำาเนินธุ์ริกิัจและสร้ิางความืยั�งยนืด้้านสิ�งแวด้ล้อมื 

การปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค	และผลิตท่ีย่ังยืน

12.2 บริริลุกัาริจัด้กัาริที้�ยั�งยืนและกัาริใช้ท้รัิพียากัริท้างธ์ริริมืชาติ่อย่างมีืปริะสิท้ธิ์ภาพี

SDG13	ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

13.1 เสริิมืภูมิืต้่านท้านและขีัด้ความืสามืาริถืในกัาริปรัิบตั่วต่่ออันต่ริายและภัยพ่ีบัติ่ท้างธ์ริริมืชาติ่ที้�เกีั�ยวข้ัอง 
กัับภูมิือากัาศในทุ้กัปริะเท้ศ



การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
โคริงกัาริต่่อเนื�องเข้ัาร่ิวมืกัาริเปิด้เผยข้ัอมูืลด้้านสิ�งแวด้ล้อมืต่ามื Carbon  

Disclosure Project (CDP)

เข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริปริะเมิืนและจัด้ริะดั้บธุ์ริกิัจคาร์ิบอนต่�ำาและยั�งยืน (LCSi)

เข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริลด้กั๊าซีเรืิอนกัริะจกัภาคสมัืคริใจต่ามืมืาต่ริฐาน 

ขัองปริะเท้ศไท้ย (T-VER) 

ปริะเมิืนความืเสี�ยงด้้านกัาริเปลี�ยนแปลงสภาพีภูมิือากัาศ ต่ามืกัริอบ 

กัาริริายงานขัองคณะท้ำางานด้้านกัาริเปิด้เผยข้ัอมูืลท้างกัาริเงิน 

เกีั�ยวกัับสภาพีภูมิือากัาศ (Task Force on Climate-Related Financial  

Disclosures: TCFD)

สริ้างกัาริมืีส่วนริ่วมืกัับคู่ค้าและลูกัค้าในกัาริลด้ผลกัริะท้บด้้าน 

สิ�งแวด้ล้อมื

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573  
และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero  
Emissions) ภายในปี 2593

Carbon 
Neutral

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่วย : ร้ิอยละ)

ผลด้ำาเนินงาน

เป้าหมายปี 25732563 
ปีฐาน

2564
Carbon Neutral

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกัที้�ลด้และชด้เชยได้้ 398,447  
ตั่นคาร์ิบอนได้ออกัไซีด์้เที้ยบเท่้า หรืิอเที้ยบเท่้ากัาริปลูกัไม้ืยืนต้่น 

9,266,219 ต้่น

ได้้รัิบกัาริข้ั�นท้ะเบียนและรัิบริองปริิมืาณก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกัโคริงกัาริ 
ผลิต่ไฟัฟ้ัาพีลังงานแสงอาทิ้ต่ย์ที้�ติ่ด้ตั่�งบนหลังคา (solar rooftop) ขัอง
ศูนย์กัริะจายสินค้า บริิษัท้ ซีีพีี ออลล์ จำากััด้ (มืหาชน) และ บริิษัท้ สยามื
แม็ืคโคริ จำากััด้ (มืหาชน) โด้ยองค์กัาริบริิหาริจัด้กัาริก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  
(องค์กัาริมืหาชน)

ได้้รัิบกัาริจัด้อันดั้บกัาริเปิด้เผยข้ัอมูืลด้้านสิ�งแวด้ล้อมืต่ามื Carbon  
Disclosure Project (CDP) ริะดั้บ B หรืิอเที้ยบเท่้า Management Level

ได้้ริบัริางวลัริะด้บัโด้ด้เด่้น โคริงกัาริปริะเมืนิและจดั้ริะด้บัธ์รุิกัจิคาร์ิบอนต่ำ�า 
และยั�งยนื (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) 

หมายเหตุุ : เป้้าหมายการลดการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจก

เทีียบกรณีี BUSINESS AS USUAL (BAU)

BAU

1,
40

9,
28

4.
38

1,
40

9,
74

3.
49

ริ้อยละ  
4.16

เป้าหมืายปี 2564*
ร้อยละ 4.2
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ความเสี่ยงและโอกาส
อีกหน่�งเหตุุการณ์ีทีี�สำำาคััญระดับโลกของการรวมพลังขับเคัลื�อน
มาตุรการเพื�อรับมือการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศ โดยการ 
จดัป้ระชุุมรัฐภาคีัของคัวามตุกลงพหภุาคีัระหว่างป้ระเทีศ (Multilateral 
Agreements) หรอืทีี�รู�จกักนัในนามของ “การป้ระชุุมรัฐภาคีัอนสุำญัญา
สำหป้ระชุาชุาตุิว่าด�วยการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศ” สำมัยทีี� 26 
(Conference of Parties : COP26) เมอืงกลาสำโกว์ ป้ระเทีศสำกอตุแลนด์  
โดยแตุ่ละป้ระเทีศทีั�วโลกร่วมลงนามชุ่วยกันลดการป้ลดป้ล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก เพื�อมุ่งสู่ำการคัวบคุัมหรือลดอุณีหภูมิโลกให�ไม่เกิน  
2 องศาเซลเซียสำ ซ่�งส่ำงผลตุ่อการดำาเนินงานด�านการเป้ลี�ยนแป้ลง 
สำภาพภูมิอากาศในแตุ่ละป้ระเทีศเป็นอย่างมาก ป้ระเทีศไทียถืือเป็น
ป้ระเทีศลำาดับตุ�น ๆ  ของโลกทีี�มคีัวามเสีำ�ยงสูำงตุ่อวกิฤตุการเป้ลี�ยนแป้ลง
สำภาพภูมิอากาศซ่�งเป็นภัยคัุกคัามตุ่อการเข�าถื่งอาหาร นำ�าสำะอาด  
อากาศบริสุำทีธิ์ิ� และการเสืำ�อมโทีรมของระบบนิเวศ ทีี�อาจจะนำาไป้สู่ำ

แนวทางการดำาเนินงาน
เพื�อให�เกิดคัวามสำอดคัล�องกับคัวามที�าทีายระดับโลกของป้ระเด็น
คัวามเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศ และ สำอดรับกับแผนกลยุทีธิ์์ 
ทีางด�านคัวามยั�งยืนในระยะทีี� 2 พร�อมทีั�งกำาหนดเป้้าหมายทีี�ที�าทีาย
ในการชุ่วยคังอุณีหภูมิโลกไม่ให�ร�อนข่�นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสำ  
และกำาหนดข�อมูลการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกทีั�งขอบเขตุทีี� 1 และ 2 
ของปี 2563 เป็นปีฐานในการตุิดตุามผลการดำาเนินงานในระยะทีี� 2 
นี�ด�วย บริษััทีจัดตุั�งคัณีะอนุกรรมการพัฒนาคัวามยั�งยืนในการกำากับ
ดูแลด�านการจัดการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศ และทีีมทีำางาน
เฉพาะด�าน อาทีิ ทีีมเพิ�มป้ระสำิทีธิ์ิภาพการใชุ�พลังงานและการอนุรักษั์
พลังงาน ทีีมตุิดตัุ�งพลังงานแสำงอาทีิตุย์ชุนิดตุิดตัุ�งบนหลังคัา  
ทีีมพัฒนาบรรจุภัณีฑ์์ทีี�เป็นมิตุรตุ่อสิำ�งแวดล�อม ทีีมทีำางานป้ลูกไม�
ยืนตุ�นเพื�อชุุมชุนทีี�ยั�งยืน ทีีมบริหารจัดการอาหารสำ่วนเกิน และ 
ทีีมบริหารก๊าซเรือนกระจก เป็นตุ�น โดยคัณีะทีำางานทีี�หลากหลายนี�
ได�ป้รับป้รุงและป้ระยุกต์ุระบบการจัดทีำาบัญชีุก๊าซเรือนกระจกให�มี
คัวามสำอดคัล�องกับมาตุรฐานสำากล เชุ่น การวดัป้รมิาณีและการรายงาน 
ผลการป้ลดป้ล่อย และลดป้ริมาณีก๊าซเรือนกระจกระดับองคั์กร  
ตุามแนวทีางมาตุรฐาน ISO 14064-1 ฉบับปี 2018 อีกด�วย 

คัวามขัดแย�งรูป้แบบตุ่าง ๆ ในอนาคัตุ การเรยีกร�องของภาคัเอกชุน
และองค์ักรอิสำระยังส่ำงแรงกดดันให�ภาคัรัฐจำาเป็นจะตุ�องป้ระกาศ  
“ภาวะฉุกเฉนิสำภาพภูมอิากาศ (Climate Emergency Declaration)” 
ในอนาคัตุ ซ่�งจะส่ำงผลกระทีบโดยตุรงตุ่อภาคัธิ์รุกจิและอตุุสำาหกรรม
ตุ่าง ๆ ดงันั�น การเตุรียมคัวามพร�อมรับมอืการเป้ลี�ยนแป้ลงดงักล่าว
จ่งเป็นเรื�องจำาเป็นสำำาหรับทีุกภาคัส่ำวน เพื�อมุ่งสำร�างคัวามตุระหนัก
การลดหรือคัวบคัุมอุณีหภูมิ และดำาเนินธุิ์รกิจทีี�ส่ำงผลกระทีบตุ่อการ
เป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศน�อยทีี�สำุด บริษััทีจ่งร่วมเป็นส่ำวนหน่�ง 
ในการลดการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจก และเตุรียมคัวามพร�อมเมื�อเกิด
การเป้ลี�ยนแป้ลงระดับนโยบายของป้ระเทีศในอนาคัตุโดยสำนับสำนุน
และส่ำงเสำริมการดำาเนินงานด�านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างตุ่อเนื�อง
และเข�มข�นมากยิ�งข่�นตุลอดห่วงโซ่อุป้ทีาน

บริษััทียังคังเน�นยำ�าให�คัวามสำำาคััญตุ่อการดำาเนินงานบริหารจัดการ 
และรับมือตุ่อการเป้ลี�ยนแป้ลง สำภาพภูมิอากาศ ภายใตุ�กลยุทีธิ์์  
“เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” พร�อมทีั�งกำาหนดกรอบการดำาเนินงาน 
การเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภมูอิากาศ ซ่�งเป็นแนวทีางในการดำาเนนิธิ์ุรกิจ
ด�วยคัวามรับผิดชุอบ รวมถื่งการรับมือ ตุ่อการเป้ลี�ยนแป้ลง 
สำภาพภูมิอากาศตุลอดห่วงโซ่อุป้ทีาน และสำอดคัล�องกับแนวทีาง 
ของคัณีะทีำางานเปิดเผยข�อมูลการเงินทีี�เกี�ยวข�องกับสำภาพอากาศ 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) 
เพื�อมุ่งสู่ำคัวามเป็นกลางทีางคัาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 
2573 และมุ่งสู่ำการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกสำุทีธิ์ิเป็นศูนย์ (Net Zero 
Emissions) ภายในปี 2593 ถืือเป็นสิำ�งทีี�สำะที�อนถื่งคัวามตัุ�งใจ 
ในการร่วมคัวบคุัมการเพิ�มข่�นของอุณีหภูมิเฉลี�ยผิวโลกไม่เกิน  
1.5 องศาเซลเซียสำ สำอดคัล�องกับเป้้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ตุามข�อตุกลงป้ารีสำ (Paris Agreement) บนพื�นฐานทีางวิทียาศาสำตุร์
เกี�ยวกับสำภาพภูมิอากาศ (Science-based Targets : SBT) อีกทีั�ง
การร่วมมือกับผู�มีส่ำวนได�เสำียตุลอดห่วงโซ่อุป้ทีาน ผ่านการดำาเนิน
โคัรงการภายใตุ�แนวคิัด “ลด กักเก็บ ชุดเชุย” การป้ล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตุ่าง ๆ เชุ่น การลดใชุ�บรรจุภัณีฑ์์พลาสำตุิกแบบ 
ใชุ�คัรั�งเดยีวทีิ�ง การใชุ�พลังงานทีดแทีนหรอืพลงังานหมุนเวียน เป็นตุ�น 
ตุลอดจนสำนบัสำนนุทีกุภาคัส่ำวนให�มีส่ำวนร่วมในการผลักดนัการดำาเนินงาน
ของบรษิัทัีให�บรรลเุป้า้หมายได�อย่างมีป้ระสิำทีธิ์ภิาพ เพื�อเป็นการรเิริ�ม
การบริหารก๊าซเรือนกระจกขอบเขตุทีี� 3 
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กรอบการดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

01
การแสดงเจตจำนง
ในการลดผลกระทบทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับ และสอดคลองเปาหมายสากล SDGs 04

02 05

03 06

การประเมินความเสี่ยงและโอกาส
โดยผนวกเขาเปนสวนหนึ่งในการประเมิน
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรทั้งในระดับ Top-down 
และ Bottom-up Management 
โดยใชกรอบการประเมิน TCFD

การดำเนินการ
ผานโครงการตาง ๆ ภายใตกลยุทธ 
"เซเวน โก กรีน (7 Go Green)" ทั้ง 4 ดาน

การประเมินและติดตามวัดผล
ติดตามความคืบหนาเทียบเปาหมาย รวมถึงวิเคราะห
แนวทางปรับปรุงผลดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืนทุกไตรมาส

การกำหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมีมาตรการ
บรรเทาหวงโซคุณคาของการดำเนินธุรกิจ

สื่อสารผูมีสวนไดเสีย
ถึงกลยุทธการดำเนินการความรวมมือกับ
ผูมีสวนไดเสียและความคืบหนา

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

กลุม ซีพี ออลล

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) จำแนกตามขอบเขต

221,164.70

214,860.15
231,798.67
305,337.16

2561

2562
2563
2564

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ทางตรง (Scope 1)

1,272,977.98

1,216,421.13
1,177,485.71
1,104,406.33

2561

2562
2563
2564

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางอ�อม
จากการใช�พลังงาน (Scope 2)

164,929.39

158,222.89
174,627.22
223,928.00

2561

2562
2563
2564

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ทางตรง (Scope 1)

845,852.00

925,501.00
924,504.00
868,203.15

2561

2562
2563
2564

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางอ�อม
จากการใช�พลังงาน (Scope 2)

เฉพาะ ซีพี ออลล
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2.83
2.51 2.57

2.40

พลังงานไฟฟ�า
ที่ซื้อจากภายนอก

กลุม ซีพี ออลล

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) จำแนกตามแหลงกำเนิด

ความเขมขนการปลอยกาซเรือนกระจก (Scope 1 และ Scope 2) ตอหนวยรายได (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอลานบาท)

เฉพาะ ซีพี ออลล

1,272,977

1,216,421
1,177,485
1,104,406

2561

2562
2563
2564

8,730

8,021
8,303
8,635

2561

2562
2563
2564

1,060

999
950
703

2561

2562
2563
2564

32,237

25,470
26,389
25,569

2561

2562
2563
2564

N/A

597
520
675

2561

2562
2563
2564

3,253

3,724
819
1,231

2561

2562
2563
2564

นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเบนซิน

ก�าซธรรมชาติ
และก�าซป�โตรเลียม
เหลว

การเผาไหม�
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ก�าซมีเทนจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย

175,884

176,066
194,816
268,524

2561

2562
2563
2564

สารทําความเย็น

พลังงานไฟฟ�า
ที่ซื้อจากภายนอก

845,852

925,501
924,504
868,203

2561

2562
2563
2564

6,723

6,534
6,622
6,169

2561

2562
2563
2564

77

66
65
10

2561

2562
2563
2564

6.60

0.19
0.04
0.08

2561

2562
2563
2564

N/A

471
487
445

2561

2562
2563
2564

158,049

151,073
167,380
217,303

2561

2562
2563
2564

นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเบนซิน

ก�าซธรรมชาติ
และก�าซป�โตรเลียม
เหลว

การเผาไหม�
เชื้อเพลิงชีวภาพ

สารทําความเย็น

2561 2562 2563 2564
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ปริมาณลดการปลอยกาซเรือนกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

ปริมาณ “ลด กักเก็บ ชดเชย” การปลอยกาซเรือนกระจกตลอดหวงโซอุปทาน (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่น ๆ (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) จำแนกตามหมวดหมู

N/A

N/A
20,792
14,317

2561

2562
2563
2564

744

2,491
12,269
22,173

2561

2562
2563
2564

N/A

N/A
1,758
4,540

2561

2562
2563
2564

0

0
0

6.4

2561

2562
2563
2564

เพ��มประสิทธิภาพ
การใช�พลังงาน 

การใช�พลังงาน
หมุนเว�ยน

ปรับปรุงระบบ
ทําความเย็นและการใช�
สารทําความเย็น

การใช�ยานยนต� ไฟฟ�า
ในระบบการขนส�ง*

หมายเหตุ :  การใช�พลังงานหมุนเว�ยน ประกอบด�วย การใช�พลังงานไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� การใช�พลังงานความร�อนจากพลังงานแสงอาทิตย�  และการใช�พลังงานความร�อนใต�พ�ภพ
 * ทดสอบการใช�รถบรรทุกไฟฟ�าจํานวน 2 คัน ในระยะเวลา 2 เดือน

4,945.97

33,222.39
85,212.55
265,268.48

2561

2562
2563
2564

N/A 

N/A 
N/A 

9,814.32

2561

2562
2563
2564

N/A

N/A 
N/A 

85.07

2561

2562
2563
2564

0

0
2,795

0

2561

2562
2563
2564

การลดใช�บรรจ�ภัณฑ�พลาสติกชนิดใช�ครั้งเดียวทิ�ง การปลูกต�นไม�การบร�จาคอาหารส�วนเกิน

การชดเชยการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

0

0
282.21
3,339.79

2561

2562
2563
2564

การข�้นทะเบียนหน�วยลดก�าซเร�อนกระจก

CO2 CH4 N2O HFC5 PFCs SF6

การซื้อสินคา
และบริการ 

(บรรจุภัณฑพลาสติก)

รอยละ
1.00

102,584.90
รอยละ

92.14

9,419,907.12
รอยละ
1.93

197,321.23
รอยละ
0.52

53,440.32
รอยละ

0.001

141.36
รอยละ
1.70

174,435.88
รอยละ

0.098

10,108.25

การซื้อสินคา
และบริการ 

(ผลิตภัณฑ)

การขนสงและ
กระจายสินคา

ตนน้ำ

การจัดการ
ของเสียที่เกิดจาก
การดำเนินธุรกิจ

การเดินทาง
เพื่อธุรกิจ 
(ทางอากาศ)

การใชงาน
ผลิตภัณฑ

ที่จัดจำหนาย 
(อุปกรณอิเล็กทรอนิกส)

การจัดการ
ซากผลิตภัณฑ

ที่จำหนาย 
(กลวยหอมทอง)
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การประเมินความเส่ียงและโอกาส
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื�อให�บริษััทีมีคัวามพร�อมในการรับมือการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศ 
อย่างเหมาะสำม บริษััทีได�ทีำาการป้ระเมินปัจจัยคัวามเสีำ�ยงและผลกระทีบรวมถื่ง
โอกาสำทีี�เกี�ยวข�องกับการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศทีี�อาจเกิดข่�น และสำ่งผล 
กระทีบตุ่อการป้ฏิิบัตุิงานในแตุ่ละหน่วยงานของบริษััที ภายใตุ�การป้ระเมินของ
คัณีะป้ระเมินคัวามเสีำ�ยงองคั์กร และอนุมัตุิโดยคัณีะกรรมการกำากับดูแล 
คัวามยั�งยืนและบรรษััทีภิบาล เพื�อเปิดเผยข�อมูลการบริหารจัดการคัวามเสีำ�ยง 
ด�านสำภาพภูมิอากาศให�แก่ผู�มีสำ่วนได�เสำียได�รับทีราบ ตุามกรอบการรายงานของ
คัณีะทีำางานเปิดเผยข�อมูลการเงินทีี�เกี�ยวข�องกับสำภาพอากาศ (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure : TCFD) ตุลอดจนจัดทีำาแผนงานด�าน 
คัวามเสำี�ยงจากการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศอย่างมีป้ระสำิทีธิ์ิภาพ 

ทีั�งนี� ในปี 2564 บริษััทีระบุคัวามเสีำ�ยงและโอกาสำทีี�เกี�ยวข�องกับการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมิอากาศทีี�สำำาคััญ รวมถื่งมาตุรการการรับมือ  
โดยสำังเขป้ ดังนี�

ความเส่ียงเชิงกายภาพ (Physical Risks) 

ความเส่ียง ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

นำ้ท่วม

  ผลกระทบต่อธุุรกิจ  ผลกระทบต่อห่วงโซ่่คุณุคุ่า

• การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต
• การหยุดชะงักของการให้บริการลูกค้าร้าน 7-Eleven
• พนักงานท่�ร้าน 7-Eleven ประสบภัยนำ�าท่วม
• รายได้ลดลง เน่�องจากจำาหน่ายสินค้าในร้าน 7-Eleven  

ได้น้อยลง 4,383 ล้้านบาท 

• การหยดุชะงักของการขนส่งสนิค้าจากคูค้่ามายงัร้าน 7-Eleven 
• ลกูค้าไม่สามารถเข้ามาเลอ่กซ่�อสนิค้าท่�ร้าน 7-Eleven
• ชมุชนโดยรอบร้าน 7-Eleven ประสบภัยนำ�าท่วม

 มาตรการรองรบั

บริษััทออกแบบสร้างร้าน 7-Eleven ให้สามารถป้องกันความเส่ยหาย
จากนำ�าท่วมภายใต้แนวคิด “ร้านสู้นำ�า” โดยพิจารณาการออกแบบ  
เช่น การกั�นกำาแพงสูง ออกแบบพ่�น และประตปู้องกนัแรงดนันำ�า ระบบท่อ  
การติดตั�งป๊�มสูบนำ�า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุนำ�าท่วม บริษััท
กำาหนดแผนการดำาเนินการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 เหตุการณ์ ประกอบด้วย

•	 ก่อนเกิดเหตุ	(การป้องกันและเตรียมความพร้อม)
ติดตามสถานการณ์สภาพภูมิอากาศจากหน่วยงานท่�
เก่�ยวข้องอย่างต่อเน่�อง พร้อมทั�งประเมินความเส่�ยงของ
สถานการณ์ เพ่�อให้พนักงานร้านสาขาเตร่ยมความพร้อม
เคล่�อนย้ายอุปกรณ์ และสินค้าไปยังท่�ปลอดภัย พร้อมทั�ง
เตร่ยมอุปกรณ์สำาหรับการกั�นนำ�าเข้ามาภายในร้าน 7-Eleven 
ตลอดจนจัดเตร่ยมสิ�งอำานวยความสะดวกแก่พนักงานร้าน
หากเกิดเหตุการณ์นำ�าท่วมฉัับพลัน 

•	 ขณะเกิดเหตุ	(การตอบสนองต่อเหตุการณ์)
- หากเกิดนำ�าท่วมบริเวณรอบร้าน 7-Eleven จะต้อง

ดำาเนินการเฝ้้าระวังนำ�าเข้าร้าน พร้อมทั�งขนย้ายอุปกรณ์
 และสินค้าไปยังพ่�นท่�ปลอดภัย ตลอดจนรายงาน
สถานการณ์ต่อศูนย์อำานวยการเผชิญเหตุนำ�าท่วม

- หากเกิดเหตุนำ�าท่วมเข้ามาภายในร้าน 7-Eleven จะต้อง
ดำาเนินการเปิดเคร่�องสูบนำ�าเพ่�อระบายนำ�าออกนอกร้าน  
และเตร่ยมอพยพพนักงานไปยังจุดอพยพท่�จัดหาอย่าง
ปลอดภัย

- หากเกิดนำ�าท่วมสงูเกนิ 30 เซนตเิมตร หรอ่นำ�าท่วมฉัับพลนั 
ภายในร้าน 7-Eleven จะต้องอพยพพนักงานไปยัง 
จุดรวมพลท่�กำาหนด และจัดการปฐมพยาบาลสำาหรับ
พนักงานท่�ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนสนับสนุนอาหาร  
เคร่�องด่�ม และจุดพักพิงชั�วคราวสำาหรับพนักงาน 
ท่�ได้รับผลกระทบ

•	 หลังเกิดเหตุ	(แผนฟื้้�นฟืู้และเยียวยา)
บริษััทดำาเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ และปรับปรุง ฟื้้�นฟืู้ร้าน 
7-Eleven ท่�ได้รับความเส่ยหาย พร้อมทั�งเย่ยวยาพนักงาน 
ผู้ได้รับผลกระทบทั�งพนักงานตามสวัสดิการของบริษััท ตลอด
จนสนับสนุนถุงยังช่พผู้ประสบภัยและให้การช่วยเหล่อชุมชน

Governance

Strategy

Risk Management

Metrics and Targets
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ความเส่ียง ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

ภยัแล้ง	/	นำ้กร่อย

  ผลกระทบต่อธุุรกิจ  ผลกระทบต่อห่วงโซ่่คุณุคุ่า

• การผลติและคณุภาพของสนิค้าลดลง
• ผลผลติทางการเกษัตรและวัตถดุบิของผลติภณัฑ์์ขาดแคลน
• ค่าใช้จ่ายเพิ�มข้�นจากการซ่อมบำารุงอปุกรณ์ท่�เกิดจากตะกรันเกาะ  

44 ล้้านบาท

• ผลผลติทางการเกษัตรและวตัถดุบิของผลติภณัฑ์์ของคูค้่าลดลง
• ผู้บรโิภคอาจเกิดโรคเก่�ยวกับลำาไส้จากการบริโภคสนิค้าท่� 

ไม่ได้คณุภาพตามมาตรฐาน

 มาตรการรองรบั

• สั�งซ่�อถงันำ�าสำารอง เพ่�อใช้เกบ็นำ�าสำารองสำาหรบัใช้ในกระบวนการผลติ
นำ�าด่�มและนำ�าใช้ ในพ่�นท่�ท่�ได้รบัผลกระทบ หร่อขาดแคลนนำ�ามากกว่า  
1 สปัดาห์

• สั�งซ่�อนำ�าใช้ เพ่�อสำารองนำ�าท่�ใช้ในการผลติเฉัพาะเคร่�องด่�ม ในพ่�นท่�ท่�
ได้รบัผลกระทบการขาดแคลนนำ�า หร่อพบป๊ญหาคณุภาพนำ�า

• ตดิตั�งระบบ Reverse Osmosis (RO) เพ่�อปรบัสภาพนำ�าในพ่�นท่�ท่�
ไม่ได้คณุภาพ อาทิ ความเคม็ ความกระด้าง ให้กลบัมาม่คณุภาพด่
 ในพ่�นท่�ท่�ม่นำ�าเคม็ เช่น ชายทะเล หร่อพ่�นท่�ท่�ใช้นำ�าบาดาลท่�ม่ความ
กระด้างของนำ�าสูง

• ตดิตั�งระบบ Air Water เพ่�อดง้นำ�าในอากาศมาพฒันาเป็นนำ�าท่�ได้
คณุภาพ ใช้ในร้าน 7-Eleven ในพ่�นท่�ท่�ขาดแคลนนำ�าดบิ หร่อพ่�นท่�ท่�
ม่ความช่�นสมัพทัธ์สงู

• ให้ความรูเ้กษัตรกร เพ่�อป้องกนัการขาดแคลนวัตถุดิบสำาคญัท่�ใช้
ในการผลิต โดยให้เจ้าหน้าท่�ท่�เช่�ยวชาญลงมาให้คำาแนะนำาตั�งแต่การ
ปรับปรงุผ่นดนิให้เหมาะกับการเพาะปลกู กระบวนการปลกู การตดั
แต่ง การคดัแยก การวางโรงเรอ่นท่�เหมาะสม ตลอดจนสอนการใช้
ระบบเทคโนโลย่เข้ามาช่วยวางระบบเซนเซอร์ (Sensor) ควบคุม 
การใช้นำ�าอัตโนมตั ิการบันท้กข้อมูลออนไลน์ (Online) และ 
การติดตามควบคมุผลผลติ

• จดัสรรนำ�าท่�ผ่านการบำาบัดและม่คณุภาพนำ�าตามท่�กฎหมายกำาหนด  
จากบ่อเกบ็นำ�าธรรมชาติของโรงงานให้กับเกษัตรกรท่�ทำาการเกษัตร
รอบโรงงาน เพ่�อป้องกนัการขาดแคลนวัตถดุบิสำาคญัท่�ใช้ในการผลติ

ความเส่ียง ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

กฎระเบยีบเรือ่ง
พลาสตกิ

  ผลกระทบต่อธุุรกิจ   ผลกระทบต่อห่วงโซ่่คุณุคุ่า

• ค่าใช้จ่ายในการหาวสัดทุดแทนสงูข้�นประมาณ 215 ล้้านบาท ต่่อปีี
• ส่งเสรมิช่�อเสย่งด้านการจัดการขยะพลาสติกและบริการท่�ส่งเสริม

การลดการปล่อยก๊าซเรอ่นกระจก

• ผู้ม่ส่วนได้เส่ยให้ความเช่�อมั�นด้านการจัดการขยะพลาสติก 
ของบริษััท

• ส่งเสรมิคูค้่า ผู้บรโิภค และชมุชนในการนำาขยะพลาสตกิกลบัมาใช้ใหม่ 

 มาตรการรองรบั

บริษััทเตร่ยมความพร้อม และต่อยอดการดำาเนินงานตามแผนปฏิิบัติการ (Roadmap) ด้านการจัดการขยะพลาสติกเริ�มตั�งแต่ปี 2561– 2573  
โดยประยุกต์ใช้กรอบการดำาเนนิงานของ Extended Producer Responsibility (EPR) เพ่�อขบัเคล่�อนการลดมลพษิัท่�เกิดจากพลาสตกิ ตลอดจน 
มุ่งสู่การเป็นผู้นำาในการลดใช้ถุงพลาสติก พลาสติกชนิดใช้ครั�งเด่ยวทิ�ง (Single-Use Plastic) ผ่านการดำาเนินโครงการด้านจัดการพลาสติกท่�
หลากหลาย อาทิ การทำาสัญลักษัณ์บนผลิตภัณฑ์์ท่�มาจากการร่ไซเคิล โครงการลด ละ เลิก การใช้พลาสติก โครงการร่ไซเคิลขยะพลาสติก 
มาทำาเป็นถุงหูหิ�วใช้ในร้าน 7-Eleven (อ่านเพิ�มเติมได้ท่� บทการจัดการบรรจุภัณฑ์์ท่�ยั�งย่น หน้า 212-222) 

ความเส่ียงเชิงการเปล่ียนแปลง (Transition Risks) 
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ความเส่ียง ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

การตลาด

  ผลกระทบต่อธุุรกิจ   ผลกระทบต่อห่วงโซ่่คุณุคุ่า

• ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่�อการพัฒนาผลิตภัณฑ์์คาร์บอนตำ�าและ
เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม 

• เกิดนวัตกรรมใหม่ท่�เป็นผลิตภัณฑ์์คาร์บอนตำ�า
• เจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่
• ช่วยเพิ�มส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจ สร้างรายได้และกำาไรท่� 

ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
• ส่งเสรมิช่�อเสย่งด้านบริการท่�ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรอ่นกระจก

• ม่ส่วนได้เสย่รบัรู้ภาพลักษัณ์ของแบรนด์บริษััทในเชงิบวก
• ส่งเสรมิผู้บรโิภคเลอ่กใช้ผลิตภณัฑ์์คาร์บอนตำ�าและเป็นมิตร 

กบัสิ�งแวดล้อม 

 มาตรการรองรบั

• พฒันาผลติภณัฑ์์ท่�เป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อม ให้ความสำาคัญต่อการลดก๊าซเร่อนกระจกของกระบวนการผลติสินค้า ตั�งแต่การได้มาซ้�งวตัถุดิบ  
จนเข้าสูก่ระบวนการผลิต การขนส่ง การนำาไปใช้ และการกำาจดัซาก 

• สร้างการรบัรูต่้อผู้บรโิภค โดยขอรบัรองการข้�นทะเบ่ยนคาร์บอนฟุื้ตพริ�นท์ผลติภณัฑ์์จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอ่นกระจก (องค์การ
มหาชน) [Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) : TGO] 

ชื่ือ่เสยีง

  ผลกระทบต่อธุุรกิจ  ผลกระทบต่อห่วงโซ่่คุณุคุ่า

• ความต้องการสนิค้าและบรกิารลดลงจากการรบัรู้ภาพลักษัณ์ 
ของบรษัิัทในแง่ลบ

• ความคาดหวงัของผู้ม่ส่วนได้เสย่ต่อผลติภณัฑ์์ บริการและแนวทาง
การดำาเนินธรุกจิ อาจส่งผลต่อช่�อเสย่งและมูลค่าของแบรนด์

• ผู้ม่ส่วนได้เสย่รบัรู้ภาพลักษัณ์ของแบรนด์บริษััทในเชงิบวก
• ส่งเสรมิผู้บรโิภคเลอ่กใช้ผลิตภณัฑ์์คาร์บอนตำ�าและเป็นมิตร 

กบัสิ�งแวดล้อม 

 มาตรการรองรบั

• กำาหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำาเนนิธรุกิจท่�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม 
• กำาหนดกลยทุธ์ “เซเว่น โก กรน่ (7 Go Green)” และโครงการเพ่�อขบัเคล่�อนเป้าหมายด้านสิ�งแวดล้อม
• นำากลยทุธ์การตลาดเพ่�อสิ�งแวดล้อมหร่อ Green Marketing มาปรบัใช้กับธรุกิจ 
• จดักิจกรรมการตลาดหรอ่สร้างแคมเปญเพ่�อสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเน่�อง อาท ิแคมเปญ “รวมพลงัคนไทย เลกิใช้ถงุพลาสติก” 

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green Strategy)
บริษััทีดำาเนินงานด�านการลดก๊าซเรือนกระจกตุามกลยุทีธิ์์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื�อสำร�างคัวามยั�งยืนด�านสิำ�งแวดล�อมให�กับชุุมชุน 
สำังคัม และป้ระเทีศชุาตุิ ผ่านการดำาเนินงานทีี�หลากหลาย อาทีิ การลดการใชุ�พลังงาน การลด ละ เลิกใชุ�ถืุงพลาสำตุิกภายในร�าน 7-Eleven  
โดยมุ่งเน�นผลลัพธ์ิ์ในการลดการป้ล่อยก๊าซเรอืนกระจก พร�อมทีั�งสืำ�อสำารผลการดำาเนินงานด�านสิำ�งแวดล�อมด�วยคัวามโป้ร่งใสำตุ่อผู�มส่ีำวนได�เสำยี  
อย่างตุ่อเนื�อง ตุลอดจนมุ่งสำร�างคัวามตุระหนักรู�ด�านสิำ�งแวดล�อมให�แก่ชุุมชุนและสัำงคัม อีกทีั�งสำามารถืตุรวจสำอบผลการดำาเนินงานได�ภายใตุ�
โคัรงการเปิดเผยข�อมูลคัาร์บอน (Carbon Disclosures Project: CDP) โดยมี แนวทีางการดำาเนินงาน 4 แนวทีาง ป้ระกอบด�วย

1

3

2

4

Green Store
การบร�หารจดัการร�านอย�างเป�นมติรกบัสิ�งแวดล�อม 

Green Packaging
การจดัการบรรจ�ภณัฑ�ท่ีเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 

Green Logistic
การดําเนนิงานด�านการขนส�ง
และการกระจายสินค�าท่ีเป�นมิตรกบัสิ�งแวดล�อม 

Green Living
การปลกูจ�ตสํานึกรกัษ�สิ�งแวดล�อม
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การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Store)
มุ่งเน�นการจัดการพลังงานอย่างยั�งยืน และมีป้ระสำิทีธิ์ิภาพ พร�อมทีั�งป้ระยุกตุ์ใชุ�แนวทีางอาคัารสำีเขียว (Green Building)  
ในการออกแบบ และบรหิารจดัการพลงังานเพื�อลดการป้ลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก คัรอบคัลุมทีั�งพื�นทีี�ร�าน 7-Eleven ศนูย์จำาหน่าย
สำินคั�าแม็คัโคัร และโรงงาน โดยสำามารถืแบ่งแนวทีางการดำาเนินงานได� 3 รูป้แบบ ป้ระกอบด�วย

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงระบบทำความเย็น
และการใชสารทำความเย็น

ดำาเนินการออกแบบร้านตามหลักการอาคารส่เขียว โดยติดตั�งเปล่อกอาคารเพ่�อช่วย
ป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาภายในร้าน ตลอดจนวางแผนปรับปรุงและเพ่�ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายในร้านอยู่เสมอ 

1.	การเพิ่มประสิทธิภาพการใชื่้พลังงาน

ดำาเนนิการเพ่�มการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน โดยติดตั�งหลังคาพลังงานแสงอาทติย ์(Solar 
Rooftop) รวมถ้งการใช้พลังงานจากแหล่งอ่�น ๆ เพ่�อลดต้นทุนด้านพลังงานและ 
ผลิตพลังงานสะอาดเพ่�มข้�น

2.	เพิ่มสัดส่วนการใชื่้พลังงานหมุนเวียน

ลด้กัาริใช้พีลังงานได้้  

30,922.43 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกัได้้  

14,317.09
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

หริือเท้ียบเท้่ากัาริปลูกัไมื้ยืนต่้น 

332,955 ต้น

ลด้ค่าใช้จ่ายด้้านพีลังงาน  

114.40 ล้านบาทต่อปี 

ลด้กัาริใช้พีลังงานได้้ 

15,947.60 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกัได้้  

4,540 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานในราน 7-Eleven

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ดำาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ทำาความเย็น รวมถ้งการใช้สารทำาความเย็นกับระบบทำาความเย็น
ของร้าน เป็นประเภทท่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของภาครัฐ

3.	ปรับปรุงระบบทำาความเย็นและการใชื่้สารทำาความเย็น

ใช้พีลังงานไฟัฟั้าจากัแหล่ง
พีลังงานท้ด้แท้นได้ ้

1,972.13 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกัได้้  

913.10 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

หริือเท้ียบเท้่ากัาริปลูกัไมื้ยืนต่้น 

21,234 ต้น

เท้ียบเท้่ากัาริลด้ค่าใช้จ่ายไฟัฟั้า
จากักัาริไฟัฟั้าได้้ 

7.30 ล้านบาทต่อปี 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 

(Solar PV Rooftop)

โครงการพลังงานความรอน
จากแสงอาทิตย (Solar Water Tube) 

โครงการใชพลังงานความรอนใตพิภพ

หริือเท้ียบเท้่ากัาริปลูกัไมื้ยืนต่้น 

105,581 ต้น

ลด้ค่าใช้จ่ายด้้านพีลังงาน 

59 ล้านบาทต่อปี

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอยลเย็นสำหรับตูเย็นขนาดใหญ

โครงการเครื่องปรับอากาศประเภท Inverter ในราน 7-Eleven

โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็นของตูแสดงสินคาชนิด
ไรบานประตูเปนแบบรวมศูนย

 อ่านเพ่�มเติมได้ท่�บทประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หน้า 204
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การดำาเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Logistic) 
มุ่งไป้สู่ำการเป็นศูนย์กระจายสำินคั�าสำีเขียว ทีั�งในการออกแบบ การขนสำ่ง และการกระจายสำินคั�าไป้ยัง ร�าน 7-Eleven และ 
ผู�บริโภคั โดยสำามารถืแบ่งแนวทีางการดำาเนินงานได� 2 รูป้แบบ ป้ระกอบด�วย

เพิ่มสัดสวนรถไฟฟา (Electric Vehicle : EV) 
ในระบบการขนสง

เพิ่มสัดสวน
การใชพลังงานหมุนเวียนในการดำเนินการ

บริษััทนำาร่องการใช้รถไฟื้ฟื้้า (Electric Vehicle: EV) ในการขนส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปี 2564 ม่การใช้รถไฟื้ฟื้้า 
(Electric Vehicle: EV) ทดลองในการขนส่งจริงจำานวน 2 คัน โดยม่แผนขยายผลการใช้รถไฟื้ฟื้้าในระบบขนส่ง ในปี 2565 
จำานวน 150 คัน 

1.	 เพิ่มสัดส่วนรถไฟื้ฟื้้า	(Electric	Vehicle	:	EV)	ในระบบการขนส่ง

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกัได้้  

6.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลด้ค่าใช้จ่ายด้้านพีลังงาน  

69,925 บาทต่อปี 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ศูนย์กระจายสินค้า บริษััท ซ่พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินการติดตั�งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ในศูนย์
กระจายสินค้าครบทั�ง 18 แห่งทั�วประเทศ ในปี 2564 และม่แผนขยายการติดตั�งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์กระจาย
สินค้าสร้างใหม่เพ่�มอ่ก 3 แห่ง ท่�ศูนย์กระจายสินค้านครราชส่มา ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย และออลล์
คอมเพลก็ซบ์างบวัทอง ในอนาคต ทำาใหสั้ดสว่นการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเพ่�มข้�นและประหยดัพลงังาน ตลอดจนสามารถเพ่�ม
ความมั�นคงทางพลังงาน และความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่�องของศูนย์กระจายสินค้า ทั�งน่� โครงการติดตั�ง
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ณ ศูนย์กระจายสินค้ายังได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการ  
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อ่กด้วย

2.	เพิ่มสัดส่วนการใชื่้พลังงานหมุนเวียนในการดำาเนินการ

โครงการยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle : EV) สําหรับขนสงสินคา

ใช้พีลังงานจากัแหล่งพีลังงานท้ด้แท้นได้ ้

7,197.83 
เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกั 

3,339.79 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เท้ียบเท้่ากัาริปลูกัต่้นไมื ้

77,669 ต้น

เท้ียบเท้่ากัาริลด้ค่าใช้จ่ายจากักัาริไฟัฟั้าได้ ้

26.63 ล้านบาทต่อปี

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ตัวอย่างพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ดำาเนินการ 
ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Rooftop)

พ่�นท่�ศูนย์กระจายสินค้า สุราษัฎร์ธาน่

พ่�นท่�ศูนย์กระจายสินค้า ภูเก็ตพ่�นท่�ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง

พ่�นท่�ศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น

พ่�นท่�ศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี

พ่�นท่�ศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่

 อ่านเพ่�มเติมได้ท่�บทประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หน้า 205-207
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ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริใช้บริริจุภัณฑ์พีลาสต่ิกั 
ชนิด้ใช้คริั�งเด้ียวท้ิ้ง 

26,405.15 ตัน

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกั 

265,268.48 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หริือเท้ียบเท้่ากัาริปลูกัไมื้ยืนต่้น  

6,169,034 ต้น

ลดการใชพลาสติก 
ณ แหลงกำเนิด

ลด และทดแทนการใชพลาสติก 
ณ ขั้นตอนการบริโภค 

ลดขยะบรรจุภัณฑทั้งพลาสติก 
และไมใชพลาสติก  หลังการบริโภค

มาตรการลดการใช้พลาสติก ณ แหล่งกำาเนิด บริษััทกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการตอบสนองการเล่อกใช้บรรจุภัณฑ์์
สำาหรับสินค้ากลุ่มท่�บริษััทสามารถควบคุมได้เป็นบรรจุภัณฑ์์ท่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม รวมถ้งริเริ�มโครงการกลยุทธ์พัฒนา
บรรจุภัณฑ์์ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาและเล่อกใช้บรรจุภัณฑ์์ผ่านแนวคิด “ลด และ ทดแทน” การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์์ รวมถ้งเล่อกใช้
บรรจุภัณฑ์์ท่�ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์์ท่�นำามาใช้ซำ�าได้ บรรจุภัณฑ์์ท่�ใช้วัสดุท่�มาจากแหล่งท่�ม่การจัดการอย่างยั�งย่น 
รวมถ้งสามารถย่อยสลายได้ตามกระบวนการธรรมชาติ 

1.	ลดการใชื่้พลาสติก	ณ	แหล่งกำาเนิด ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริใช้พีลาสต่ิกั 

6,509.78 ตัน

ลด้กัาริใช้กัริะด้าษ 

319.49 ตัน

ลด้ปริิมืาณกัาริสริ้างขัยะจากักัาริใช้
สต่ิ๊กัเกัอริ์ หลอด้ และกัริะด้าษหุ้มืหลอด้ 

322.57 ล้านชิ้น

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกั  

84,595.05  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หริือเท้ียบเท้่ากัาริปลูกัไมื้ยืนต่้น  

1,967,326 ต้น 

การจัดการบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Packaging) 
บริษััทีบริหารจัดการบรรจุภัณีฑ์์คัรอบคัลุมตัุ�งแตุ่การออกแบบ การใชุ�งานและการจำาหน่าย และการกำาจัดหรือหมุนเวียน 
มาใชุ�ใหม่ ซ่�งชุ่วยอำานวยคัวามสำะดวกให�ลูกคั�า เพิ�มยอดขายให�บริษัทัีและสำร�างการมีสำว่นร่วมในการอนุรกัษัท์ีรพัยากรธิ์รรมชุาติุ
ตุลอดห่วงโซ่อุป้ทีาน โดยมุ่งดำาเนินงาน 3 ด�าน ป้ระกอบด�วย

โปรแกรมพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผานแนวคิด 

"ลด และทดแทน" 
การใชวัสดุบรรจุภัณฑ

โปรแกรมเลือกใช
วัสดุบรรจุภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มาตรการลด และ ทดแทนการใช้พลาสติก ณ ขั�นตอนการบริโภค บริษััทริเริ�มโครงการกลยุทธ์ในการลดการใช้พลาสติก 
ชนิดใช้ครั�งเด่ยวทิ�ง ( Single – use plastic) พร้อมทั�งริเริ�มแคมเปญเพ่�อกระตุ้นการม่ส่วนร่วมของลูกค้า 

2.	ลด	และทดแทนการใชื่้พลาสติก	ณ	ขั้นตอนการบริโภค	

โครงการตอเนื่อง
รวมพลังคนไทย

เลิกใชถุงพลาสติก

โครงการลดใชพลาสติก
ชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง 

(Single-use Plastic)

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ตามมาตรการลดขยะพลาสติก และไม่ใช่พลาสติกหลังการบริโภค บริษััทริเริ�มโครงการกลยุทธ์ท่�เกิดจากการ นำาพลาสติก 
หลงักระบวนการบริโภคมาใช้ใหม่ ตามแนวคิดระบบเศรษัฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยร่วมกับคูค้่า NGOs ชมุชน  
ภาครัฐ องค์กรระดับท้องถิ�น องค์กรระดับโลก เพ่�อเป็นต้นแบบในการ ดำาเนินการนำาขยะพลาสติกหลังการบริโภคมาใช้ใหม่ 

3.	ลดขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งพลาสติกและไม่ใชื่่พลาสติก	หลังการบริโภค

อ่านเพ่�มเติมได้ท่�บทการจัดการบรรจุภัณฑ์์ท่�ยั�งย่น หน้า 220-222

การปลูกจิตสำานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Green Living) 
บรษิัทัีร่วมสำร�างคัวามร่วมมือกบั ลกูคั�า ชุุมชุน NGOs หนว่ยงานภาคัรฐั องค์ักร
ระดบัสำากลและระดบัที�องถืิ�น ดำาเนนิโคัรงการทีี�หลากหลายเพื�อป้ลูกจิตุสำำาน่ก
ด�านสำิ�งแวดล�อมอย่างยั�งยืนให�กับชุุมชุน

โครงการถุงหูหิ้ว
ราน 7-Eleven 

จากฟลมพันพาเลท
ศูนยกระจายสินคา

โครงการ
"เสื้อพนักงาน"

จากขวดพลาสติก

โครงการ 
ZERO Waste 

to Landfill 

โครงการ
ตอเนื่อง

กลองวิเศษ 
Recycling 
for Sharing

โครงการ 
เปลี่ยนขวดน้ำ

พลาสติก
เปนชุด PPE

โครงการ
ถังคัดแยกขยะ

โครงการตอเนื่อง
ตนกลาไรถัง  

โครงการ
บริจาคอาหาร

สวนเกินผานมูลนิธิ

โครงการตอเนื่อง 
CP ALL 

Food Waste 
Management 

โครงการ
ปลูกตนไม 

อ่านเพ่�มเติมได้ท่�บทการจัดการขยะอย่างยั�งยั�งย่น หน้า 224 บทการจัดการบรรจุภัณฑ์์ท่�ยั�งย่น  
หน้า 212 และบทการปกป้องฟื้้�นฟืู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางช่วภาพ หน้า 236 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ขัยะพีลาสต่ิกัสู่กัาริฝังกัลบ 
และหมืุนเวียนกัลับมืาใช้ใหมื่  

1,115.02 ตัน

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกั  

6,329.53  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

หริือเท้ียบเท้่ากัาริปลูกัไมื้ยืนต่้น 

147,199 ต้น 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

วางถืังคัด้แยกัขัยะบริิเวณด้้านหน้าริ้าน  
7-Eleven จำานวน 

12,247 สาขาทั่วประเทศ

ลด้ขัยะอาหาริสู่กัาริฝังกัลบ 

5,149.72 ตันต่อปี

ส่งมือบอาหาริส่วนเกัินกัว่า  

173,898 ม้ืออาหาร ให้กัับ 

118 ชุมชน

ปลูกัต่้นไมื้สะสมื 

228,240 ต้น

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกั  

5,349.52  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

198 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



นอกจากนี� บริษััทียังได�ดำาเนินการทีำากิจกรรมชุดเชุยคัาร์บอน (Carbon Offsetting) เพื�อทีำาให�การป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์ักร  
สำุทีธิ์ิเป็นศูนย์หรือทีี�เรียกว่า Carbon Neutral ผ่านการดำาเนินการ ดังนี�

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

“โคริงกัาริผลิต่ไฟัฟั้าจากัพีลังงานแสงอาท้ิต่ย์ท้ี�ต่ิด้ต่ั�งบนหลังคาศูนย์กัริะจาย 
สินค้า ขัองบริิษัท้ ซีีพีี ออลล์ จำากััด้ (มืหาชน) (Solar PV rooftop project  
at Distribution Center of CP ALL)” ได้้ริับริับริองปริิมืาณกั๊าซีเริือนกัริะจกั
จากัโคริงกัาริลด้กั๊าซีเริือนกัริะจกัภาคสมืัคริใจต่ามืมืาต่ริฐาน ขัองปริะเท้ศไท้ย 
(T-VER) ในช่วงริะยะเวลาคิด้เคริด้ิต่ขัองโคริงกัาริริะหว่าง 
วันท้ี� 1 กัริกัฎาคมื 2563 – 30 มืิถืุนายน 2564 

3,622 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

จากัองค์กัาริบริิหาริจัด้กัาริกั๊าซีเริือนกัริะจกั (องค์กัาริมืหาชน) ในกัาริปริะชุมื
คณะกัริริมืกัาริองค์กัาริบริิหาริจัด้กัาริกั๊าซีเริือนกัริะจกั คริั�งท้ี� 8/2564  
เมืื�อวันพีฤหัสบด้ีท้ี� 26 สิงหาคมื 2564 

โครงการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจ (T-VER) 
บริษััทีได�เข�าร่วมและส่ำงเสำริมกิจกรรมการชุดเชุยการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื�อให�เกิดการหมุนเวียนมูลคั่าในตุลาดคัาร์บอนเคัรดิตุ และ 
เป็นการสำ่งเสำริมการดำาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของภายในป้ระเทีศ โดยได�ดำาเนินการเปิดบัญชุีก๊าซเรือนกระจกกับองคั์การบริหารจัดการ
กา๊ซเรอืนกระจก (องค์ัการมหาชุน) พร�อมกับดำาเนนิการจัดซื�อและชุดเชุยคัารบ์อนเคัรดิตุเป็นจำานวน 2,795 ตุนัคัารบ์อนไดออกไซด์เทียีบเทีา่ 
สำ่งผลให�บริษััทีสำามารถืรักษัาคั่าคัวามเข�มข�นของก๊าซเรือนกระจกตุ่อหน่วยรายได� (ล�านบาที) ของปี 2563 ลดลงถื่งระดับร�อยละ 10 เทีียบกับ
ปีฐาน 2558 (ปีฐานเดิม) ถืือเป็นสำ่วนหน่�งของการดำาเนินการเพื�อคัวามยั�งยืนและรับผิดชุอบตุ่อสำังคัม 

โครงการข้ึนทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) ได�ดำาเนินโคัรงการตุิดตุั�งระบบ
ผลิตุไฟฟ้าพลังงานแสำงอาทีิตุย์ บนหลังคัาศูนย์กระจายสำินคั�า
จำานวน 18 พื�นทีี� เพื�อสำนับสำนนุการผลติุพลงังานไฟฟา้จากพลังงาน
สำะอาด และลดป้ริมาณีการใชุ�พลังงานไฟฟ้าจากสำายสำ่ง โดย
โคัรงการนี�มกีำาลังการผลติุตุดิตัุ�งรวม 6,016.56 กโิลวตัุตุ ์และเริ�ม
ดำาเนินโคัรงการเมื�อวันทีี� 1 กันยายน 2562 โคัรงการนี�ดำาเนินการ
ตุิดตัุ�งแผงผลิตุพลังงานจากเซลล์แสำงอาทีิตุย์ขนาด 330 วัตุตุ์ 
จำานวน 18,232 แผง โคัรงการมีแผนดำาเนินการผลิตุ 365/366 
วันตุ่อปี ป้ริมาณีไฟฟ้าทีี�คัาดว่าจะสำามารถืผลิตุได�และจ่ายให�กับ
ศูนย์กระจายสำินคั�าในระยะเวลาการคัิดเคัรดิตุรวมทีั�งสำิ�นป้ระมาณี 
55,030,975 หน่วย (kWh) ป้ริมาณีพลังงานไฟฟ้าทีี�ผลิตุได�
ทีั�งหมดจะใชุ�ในศูนย์กระจายสำินคั�า โดยก่อนการดำาเนินโคัรงการ 
พื�นทีี�บนหลังคัาทีี�ตุิดตัุ�งแผงผลิตุพลังงานจากเซลล์แสำงอาทีิตุย์  
เป็นพื�นทีี�วา่งเป้ล่า ไมไ่ด�มกีารใชุ�ป้ระโยชุน์ใดๆ และพลังงานไฟฟ้า
ทีั�งหมดทีี�ใชุ�ในศนูย์กระจายสำนิคั�า รบัมาจากการไฟฟ้าส่ำวนภมูภิาคั  
หรอืการไฟฟ้านคัรหลวง ป้รมิาณีก๊าซเรอืนกระจกทีี�คัาดว่าจะลดได�
ในระยะเวลาคัิดคัาร์บอนเคัรดิตุของโคัรงการ จากการคัำานวณี
เที่ากับ 26,811 ตุันคัาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่า หรือเที่ากับ 
3,830 ตุันคัาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่าตุ่อปีโดยเฉลี�ย

โครงการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม
บรษิัทัี ซพีแีรม จำากดั ส่ำงเสำริมผลิตุภัณีฑ์์ทีี�เป็นมติุรตุ่อสิำ�งแวดล�อม 
ให�คัวามสำำาคััญตุ่อการลดก๊าซ เรือนกระจกของกระบวนการผลิตุ
สำินคั�า โดยดำาเนินการป้ระเมินการป้ล่อย และการลดการป้ล่อย  
ก๊าซเรือนกระจกทีี�เกิดข่�นจากการผลิตุผลิตุภัณีฑ์์นั�น ๆ ตุลอด
วัฏิจักรชุีวิตุของผลิตุภัณีฑ์์ ตัุ�งแตุ่การได�มาซ่�งวัตุถืุดิบ จนเข�าสู่ำ 
กระบวนการผลิตุ การขนสำ่ง การนำาไป้ใชุ� และการกำาจัดซาก 
พร�อมทีั�งดำาเนินการขอรับรองการข่�นทีะเบียนคัาร์บอนฟุตุพริ�นที์
ผลิตุภัณีฑ์์จากองคั์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคั์การ
มหาชุน) [Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization) : TGO] โดยในปี 2564 บริษััทีดำาเนินการ 
ข่�นทีะเบียนรับรองฉลากสำินคั�าคัาร์บอน (Carbon footprint  
product label) จำานวน 6 ผลิตุภัณีฑ์์ และดำาเนินการข่�นทีะเบียน
ฉลากลดการป้ลอ่ยคัารบ์อน (Carbon footprint reduction label) 
จำานวน 5 ผลิตุภัณีฑ์์ 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)199



ในฐานะองค์กัริที้�ใส่ใจด้้านความืยั�งยืนขัองสิ�งแวด้ล้อมื ซีีพีี ออลล์  
มุ่ืงด้ำาเนินโคริงกัาริที้�หลากัหลายภายใต้่กัลยุท้ธ์์ “เซีเว่น โกั กัรีิน  
(7 Go Green)” โด้ยเฉพีาะกัาริบริิหาริจัด้กัาริร้ิาน 7-Eleven ให้เป็นมิืต่ริ
กัับสิ�งแวด้ล้อมื เป็นต้่นแบบกัาริปริะหยดั้และใช้พีลงังานอย่างชาญ่ฉลาด้ 
ต่ลอด้จนกัริะบวนกัาริขันส่งและกัาริกัริะจายสนิค้าที้�คำาน่งถืง่สิ�งแวด้ล้อมื
เป็นสำาคัญ่

ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

SDG6	 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนำ้และสขุอนามัยสำหรับทกุคนและมกีารบริหารจดัการ 
ทีย่ัง่ยนื

6.3 ยกัริะด้บัคุณภาพีนำ�าโด้ยลด้มืลพ่ีษ ขัจัด้กัาริท้ิ้งขัยะและลด้กัาริปล่อยสาริเคมีืและวสัด้อุนัต่ริาย  
ลด้สดั้ส่วนนำ�าเสียที้�ไม่ืผ่านกัริะบวนกัาริลงคร้ิ�งหน่�งและเพ่ี�มืกัารินำากัลับมืาใช้ใหม่ื

6.4 เพ่ี�มืปริะสทิ้ธิ์ภาพีกัาริใช้นำ�าในท้กุัภาคส่วนและสร้ิางหลักัปริะกันัว่าจะมืกีัาริใช้นำ�า และจดั้หานำ�าที้�ยั�งยนื  
เพ่ี�อแก้ัไขัปัญ่หากัาริขัาด้แคลนนำ�าและลด้จำานวนปริะชาชนที้�ปริะสบความืท้กุัข์ัจากักัาริขัาด้แคลนนำ�า

SDG7	 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมยัใหม่ทีย่ัง่ยืนในราคาท่ีย่อมเยา

7.2 เพ่ี�มืสดั้ส่วนขัองพีลังงานท้ด้แท้นในกัาริผสมืผสานกัาริใช้พีลังงานขัองโลกั

7.3 เพ่ี�มือัต่ริากัาริปริบัปริงุปริะสทิ้ธิ์ภาพีกัาริใช้พีลังงานขัองโลกัให้เพ่ี�มืข้ั�น 

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรปูแบบการบริโภคและการผลิตท่ียัง่ยนื

12.2 บริริลกุัาริจดั้กัาริที้�ยั�งยนืและกัาริใช้ท้รัิพียากัริท้างธ์ริริมืชาต่อิย่างมีืปริะสทิ้ธ์ภิาพี

SDG13	เร่งต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึน้

13.1 เสริิมืภมูืต้ิ่านท้านและขีัด้ความืสามืาริถืในกัาริปรัิบตั่วต่่ออันต่ริายและภัยพ่ีบัต่ทิ้างธ์ริริมืชาต่ทีิ้�เกีั�ยวข้ัอง 
กัับภมูือิากัาศในท้กุัปริะเท้ศ



ประสิทธุิภาพการใช้พลังงาน

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
โคริงกัาริใช้ริถืบริริท้กุัไฟัฟ้ัา (EV) ในกัริะบวนกัาริขันส่งสินค้า 

โคริงกัาริต่่อเนื�องกัาริผลิต่ไฟัฟ้ัาจากัพีลังงานแสงอาทิ้ต่ย์ ชนิด้ต่ิด้ตั่�ง 

บนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

สร้ิางกัาริมีืส่วนร่ิวมืกัับคู่ค้าและลูกัค้าในกัาริลด้ผลกัริะท้บด้้าน 

สิ�งแวด้ล้อมื

โคริงกัาริต่่อเนื�องปริะเมิืนความืเสี�ยงด้้านสภาวะขัาด้แคลนนำ�าขัองพ่ี�นที้� 

ด้ำาเนินกัาริขัองบริิษทั้

โคริงกัาริต่่อเนื�องปริะเมิืนความืเสี�ยงด้้านสภาวะขัาด้แคลนนำ�าขัองพ่ี�นที้� 

ด้ำาเนินกัาริขัองคูค้่าที้�สำาคญั่ลำาด้บัท้ี� 1 (Critical Tier 1 Supplier)

ควบคุมการเติบโตการใช้พลังงานรวมสุทธิ (Final Energy)  
ให้ลดลงเปรียบเท่ยบกรณ่ปกติ (Business-as-usual, BAU) 

ร้อยละ
25

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่วย : ร้ิอยละ)

ผลการดำเนินงานท่ีสำคญั ปี 2564
ปริิมืาณกัาริใช้พีลังงานหมืนุเวียน 13,442.01 กักิัะจูล เท้ยีบเป็น 
ร้ิอยละ 0.14 จากักัาริใช้พีลังงานท้ั�งหมืด้ 

ปริิมืาณก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกัท้ี�ลด้ได้้จากักัาริใช้พีลังงานท้ด้แท้น 

22,172.73 ต่นัคาร์ิบอนได้ออกัไซีด์้เที้ยบเท่้า 

ลด้กัาริใช้พีลงังาน 31,748.30 เมืกัะวัต่ต์่ชั�วโมืง 

ความืเข้ัมืข้ันกัารินำานำ�ามืาใช้ต่่อหน่วยริายได้้ 16.27 ลกูับาศก์ัเมืต่ริ 
ต่่อล้านบาท้ 

สัด้ส่วนกัารินำานำ�ากัลับมืาใช้ใหม่ืและใช้ซีำ�าต่่อปริิมืาณนำ�าท้ี�นำามืาใช้ท้ั�งหมืด้  
ร้ิอยละ 4.28 
ปริะเมืินความืเสี�ยงด้้านนำ�าขัองพ่ี�นที้�ด้ำาเนินกัาริบริิษัท้ และคู่ค้าที้�สำาคัญ่ 
ลำาดั้บท้ี� 1 (Critical Tier 1 Supplier) ร้ิอยละ 100

หมายเหตุุ : ข�อมูลคัวบคุัมการเตุิบโตุการใชุ�พลังงานรวมสำุทีธิ์ิ  เป้รียบเทีียบกรณีีป้กติุ  

(Business-as-Usual, BAU) ลดลงเมื�อเทีียบปีฐาน 2563

เป้าหมาย
ปี	2564*

เป้าหมาย
ปี	2573

ริ้อยละ  
1.68 ริ้อยละ  

2.5

BAU

ผลด้ำาเนินงาน 
ปี 2564

ร้อยละ 25

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)201



ความเสี่ยงและโอกาส
พลังงานเป็นส่ำวนหน่�งในการดำารงชีุวิตุอย่างป้ฏิิเสำธิ์ไม่ได�ในปัจจุบัน  
และยงัเป็นรากฐานสำำาคัญัตุ่อทุีกกจิกรรมของมนษุัย์ เพื�อตุอบสำนองตุ่อ
คัวามตุ�องการขั�นพื�นฐาน อาทีิ พลังงานในเคัรื�องใชุ�ไฟฟ้า พลังงาน 
ในการคัมนาคัม พลังงานเพื�อการผลิตุและการบริการ ทีั�งนี�  
คัวามตุ�องการใชุ�พลงังานทีี�เพิ�มมากข่�น การเพิ�มข่�นของจำานวนป้ระชุากร  
คัวบคัู่ไป้กับการขยายตุัวทีางเศรษัฐกิจ ส่ำงผลให�เกิดผลกระทีบด�าน
การเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมอิากาศ อย่างไรกต็ุาม บริษัทัีมีการพฒันา
เทีคัโนโลยีอย่างตุ่อเนื�อง เพื�อสำนบัสำนุนการผลติุไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน
หมนุเวียน เชุ่น พลงังานแสำงอาทีติุย์ พลงังานลม พลงังานคัวามร�อน  

แนวทางการดำาเนินงาน
บริษััทีดำาเนินงานด�านการจัดการพลังงานระดับป้ระเทีศร่วมกับ 
ทีุกภาคัสำ่วนในสำังคัม ผ่านกลยุทีธิ์์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)”  
โดยยกระดับการบรหิารจัดการด�านลดการใชุ�พลงังานและใชุ�พลงังาน 
ให�มีป้ระสำิทีธิ์ิภาพสำูงสำุดตุามมาตุรฐานระบบการจัดการสิำ�งแวดล�อม  
ISO 14001 และกำาหนดเป้้าหมายการดำาเนินงานให�เป็นเป้้าหมายเชิุงรกุ 
มากยิ�งข่�น พร�อมทีั�งดำาเนินโคัรงการทีี�หลากหลาย ภายใตุ�กลยุทีธิ์์  
“เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” ได�แก่ การบริหารจัดการร�านอย่าง 
เป็นมิตุรกับสิำ�งแวดล�อม (Green Store) การดำาเนนิงานด�านการขนส่ำง 
และการกระจายสิำนคั�าทีี�เป็นมิตุรกับสิำ�งแวดล�อม (Green Logistic)  
การจัดการบรรจุภัณีฑ์์ทีี�เป็นมิตุรตุ่อสำิ�งแวดล�อม (Green Packaging) 
และการป้ลูกจิตุสำำาน่กรักษั์สำิ�งแวดล�อม (Green Living) 

ใตุ�พภิพ พลังงานชุวีมวล เป็นตุ�น นอกจากนี� นำ�าคัอืหน่�งในทีรพัยากรทีี�มี 
คัวามสำำาคัญัตุ่อการดำารงชีุวิตุและตุ่อการดำาเนนิธิ์รุกจิ ซ่�งสำามารถืเป็น
แหล่งพลังงานหมนุเวียนทีี�สำำาคัญัในอนาคัตุ บริษัทัีจง่มุ่งบรหิารจัดการ
นำ�าอย่างมีป้ระสำิทีธิ์ิภาพ ลดคัวามเสีำ�ยงการใชุ�นำ�าจากแหล่งทีี�มีคัวาม
เสีำ�ยงและขาดแคัลน ตุลอดจนสำนบัสำนนุโป้รแกรมการเพิ�มป้ระสำทิีธิ์ภิาพ 
และอนุรักษ์ันำ�า เพื�อลดคัวามเสืำ�อมโทีรมของทีรัพยากรธิ์รรมชุาตุิ  
เพิ�มป้ระสำิทีธิ์ิภาพในการใชุ�ทีรัพยากร อีกทีั�งลดคัวามรุนแรงจาก 
ผลกระทีบของการเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพภูมอิากาศ

นอกจากนี� บริษััทียังดำาเนินงานด�านการบริหารจัดการทีรัพยากรนำ�า
อยา่งมีป้ระสิำทีธิ์ภิาพตุลอดหว่งโซอ่ปุ้ทีาน โดยมกีารจดัการคัวามเสีำ�ยง
ทีี�เกิดจากการขาดแคัลนทีรัพยากรนำ�า เพิ�มสัำดสำ่วนการนำานำ�ากลับมา  
ใชุ�ใหม่และใชุ�ซำ�า รวมถื่งการสำ่งเสำริมการตุระหนักรู�เรื�องการใชุ�นำ�า 
ภายในองคั์กรและชุุมชุนโดยรอบ อย่างไรก็ตุาม ถื่งแม�มีรายงานจาก
สำำานักงานพลังงานระหว่างป้ระเทีศ (International Energy Agency : 
IEA) ว่ามีการลดใชุ�พลังงานทีั�วโลกถื่งร�อยละ 6 ในชุ่วงสำถืานการณี์
การแพร่ระบาดของโรคัติุดเชืุ�อไวรัสำโคัวิด 19 แตุ่บริษััทียังคังมุ่ง 
ดำาเนนิงานด�านการอนรุกัษ์ัพลงังานและทีรพัยากรธิ์รรมชุาตุอิย่างตุ่อเนื�อง  
เพื�อมุ่งลดผลกระทีบด�านสิำ�งแวดล�อมและเพิ�มขีดคัวามสำามารถื 
การดำาเนินธิ์ุรกิจคัวบคัู่ไป้กับการพัฒนาอย่างยั�งยืนขององคั์กร

พลังงานที่ใชทั้งหมด (กิกะจูล) ความเขมขนการใชพลังงานตอหนวยรายได (กกิะจลูตอลานบาท)

ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ซื้อจากภายนอก (กิกะจูล)

ปริมาณพลังงานหมุนเวียน (กิกะจูล)

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�ม ซีพ� ออลล�หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�มซีพ� ออลล�

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�มซีพ� ออลล� หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�มซีพ� ออลล�

หมายเหตุ :  ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด เป�นค�าการตรวจวัดตามที่กฎหมาย
 กําหนดและมีขอบเขตข�อมูลเฉพาะ บร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด

หมายเหตุ :  ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด เป�นค�าการตรวจวัดตามที่กฎหมาย
 กําหนดและมีขอบเขตข�อมูลเฉพาะ บร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�ม ซีพ� ออลล�

ปริมาณการใชทั้งหมด (กิกะจูล) จำแนกตามประเภท

ปริมาณการใชน้ำทั้งหมด (ลูกบาศกเมตร)

สัดสวนปริมาณการใชน้ำจากแหลงที่มีความเสี่ยง
ดานการขาดแคลนน้ำ (Water Stress)  พื้นที่ดำเนินการของบริษัท

ปริมาณการใชน้ำทั้งหมด (ลูกบาศกเมตร) จำแนกตามแหลงที่มา

คุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานกระบวนการบำบัด (กิโลกรัม)

ความเขมขนการนำน้ำมาใชตอหนวยรายได (ลูกบาศกเมตรตอลานบาท)

ปริมาณนํ้าทิ้งที่ผานกระบวนการบำบัด (ลูกบาศกเมตร)

13,442.01

8,737,848.82

546,715.39

พลังงานหมุนเว�ยน

พลังงานไฟฟ�า
ที่ซื้อจากภายนอก

พลังงานที่ใช�แล�วหมดไป

พลังงานไฟฟ�า
จากโครงข�ายไฟฟ�า

ของประเทศ
8,568,669.80

พลังงานไฟฟ�า
จากแสงอาทิตย�
169,179.02พลังงานไฟฟา

ที่ซื้อจากภายนอก

นํ้าใต�ดิน
1,362,822.00

นํ้าประปาจาก
ผู�จัดหาภายนอก 
(Third-party Water)
8,195,642.14การใชน้ำทั้งหมด

พลังงานความร�อน
จากแสงอาทิตย�

1,796.60

พลังงานความร�อน
ใต�พ�ภพ
11,645.41

พลังงาน
หมุนเวียน

9,298,006.22

9,359,865.15

9,149,268.02

8,390,153.22

2564

2563

2562

2561

9,558,464

9,544,236

9,356,621

8,674,577

2564

2563

2562

2561

15.82

17.12

16.02

15.89

2564

2563

2562

2561

16.27

17.46

16.38

16.43

2564

2563

2562

2561

739,312.24
ป� 2564

ระดับสงูมาก (Extremely High)

ระดับสงู (High) 

ระดับปานกลางถงึสงู (Medium-High) 

ระดับตํา่ถงึปานกลาง (Low-Medium) 

ระดับตํา่ (Low) 

ความเน�าเสียของนํ้าเสีย
ที่เกิดจากสารเคมี 
(Chemical Oxygen Demand : COD)

ความต�องการออกซิเจนทางชีวเคมี 
(Biochemical Oxygen Demand : BOD)

ปร�มาณของแข็ง สารอนินทร�ย�
และอินทร�ย�ทั้งหมดที่ละลายอยู�ในนํ้า
(Total Dissolved Solids  : TDS)

ค�าพารามิเตอร�

ร�อยละ 7.93

ร�อยละ 16.95

ร�อยละ 17.44

ร�อยละ 40.42

ร�อยละ 17.26
60,793.06

169,244.54

22,578.32

ปริมาณพลังงานที่ใชแลวหมดไป (กิกะจูล)

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�ม ซีพ� ออลล�

นํ้ามันเตา
0

นํ้ามันดีเซล
123,323.39

นํ้ามันเบนซิน
10,804.60

ก�าซป�โตรเลยีมเหลว
347,682.66

ก�าซธรรมชาติ
64,904.74

พลังงาน
ที่ใชแลวหมดไป

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

202 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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พลังงานที่ใชทั้งหมด (กิกะจูล) ความเขมขนการใชพลังงานตอหนวยรายได (กกิะจลูตอลานบาท)

ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ซื้อจากภายนอก (กิกะจูล)

ปริมาณพลังงานหมุนเวียน (กิกะจูล)

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�ม ซีพ� ออลล�หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�มซีพ� ออลล�

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�มซีพ� ออลล� หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�มซีพ� ออลล�

หมายเหตุ :  ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด เป�นค�าการตรวจวัดตามที่กฎหมาย
 กําหนดและมีขอบเขตข�อมูลเฉพาะ บร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด

หมายเหตุ :  ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด เป�นค�าการตรวจวัดตามที่กฎหมาย
 กําหนดและมีขอบเขตข�อมูลเฉพาะ บร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�ม ซีพ� ออลล�

ปริมาณการใชทั้งหมด (กิกะจูล) จำแนกตามประเภท

ปริมาณการใชน้ำทั้งหมด (ลูกบาศกเมตร)

สัดสวนปริมาณการใชน้ำจากแหลงที่มีความเสี่ยง
ดานการขาดแคลนน้ำ (Water Stress)  พื้นที่ดำเนินการของบริษัท

ปริมาณการใชน้ำทั้งหมด (ลูกบาศกเมตร) จำแนกตามแหลงที่มา

คุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานกระบวนการบำบัด (กิโลกรัม)

ความเขมขนการนำน้ำมาใชตอหนวยรายได (ลูกบาศกเมตรตอลานบาท)

ปริมาณนํ้าทิ้งที่ผานกระบวนการบำบัด (ลูกบาศกเมตร)

13,442.01

8,737,848.82

546,715.39

พลังงานหมุนเว�ยน

พลังงานไฟฟ�า
ที่ซื้อจากภายนอก

พลังงานที่ใช�แล�วหมดไป

พลังงานไฟฟ�า
จากโครงข�ายไฟฟ�า

ของประเทศ
8,568,669.80

พลังงานไฟฟ�า
จากแสงอาทิตย�
169,179.02พลังงานไฟฟา

ที่ซื้อจากภายนอก

นํ้าใต�ดิน
1,362,822.00

นํ้าประปาจาก
ผู�จัดหาภายนอก 
(Third-party Water)
8,195,642.14การใชน้ำทั้งหมด

พลังงานความร�อน
จากแสงอาทิตย�

1,796.60

พลังงานความร�อน
ใต�พ�ภพ
11,645.41

พลังงาน
หมุนเวียน

9,298,006.22

9,359,865.15

9,149,268.02

8,390,153.22

2564

2563

2562

2561

9,558,464

9,544,236

9,356,621

8,674,577

2564

2563

2562

2561

15.82

17.12

16.02

15.89

2564

2563

2562

2561

16.27

17.46

16.38

16.43

2564

2563

2562

2561

739,312.24
ป� 2564

ระดับสงูมาก (Extremely High)

ระดับสงู (High) 

ระดับปานกลางถงึสงู (Medium-High) 

ระดับตํา่ถงึปานกลาง (Low-Medium) 

ระดับตํา่ (Low) 

ความเน�าเสียของนํ้าเสีย
ที่เกิดจากสารเคมี 
(Chemical Oxygen Demand : COD)

ความต�องการออกซิเจนทางชีวเคมี 
(Biochemical Oxygen Demand : BOD)

ปร�มาณของแข็ง สารอนินทร�ย�
และอินทร�ย�ทั้งหมดที่ละลายอยู�ในนํ้า
(Total Dissolved Solids  : TDS)

ค�าพารามิเตอร�

ร�อยละ 7.93

ร�อยละ 16.95

ร�อยละ 17.44

ร�อยละ 40.42

ร�อยละ 17.26
60,793.06

169,244.54

22,578.32

ปริมาณพลังงานที่ใชแลวหมดไป (กิกะจูล)

หมายเหตุ : ข�อมูลที่รายงานครอบคลุมผลดําเนินการกลุ�ม ซีพ� ออลล�

นํ้ามันเตา
0

นํ้ามันดีเซล
123,323.39

นํ้ามันเบนซิน
10,804.60

ก�าซป�โตรเลยีมเหลว
347,682.66

ก�าซธรรมชาติ
64,904.74

พลังงาน
ที่ใชแลวหมดไป
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การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

บริษััทีมุ่งดำาเนินงานด�านการจัดการพลังงานอย่างมีป้ระสำิทีธิ์ิภาพและเป็นมิตุรกับสำิ�งแวดล�อม ภายใตุ� กลยุทีธิ์์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go 
Green)” โดยได�ดำาเนนิการอย่างเป็นรปู้ธิ์รรมและตุ่อเนื�องเพื�อเพิ�มป้ระสิำทีธิิ์ภาพการใชุ�พลงังาน รวมถืง่ให�คัวามสำำาคัญักับการเพิ�มสัำดสำว่น
การใชุ�พลงังานหมนุเวยีน (Renewable Energy) ส่ำงผลให�ตุ�นทีนุด�านพลงังานลดลง สำามารถืชุ่วยลดการป้ล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากการดำาเนนิ
การของบริษััทีได�อีกด�วย ในปี 2564 มีการดำาเนินการผ่านโคัรงการสำำาคััญ ดังนี� 

บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) ให�คัวามสำำาคััญกับการจัดการพลังงานทีี�ร�าน 
7-Eleven ตุั�งแตุ่การออกแบบร�านสำาขา การตุิดตุั�ง เป้ลือกอาคัาร เพื�อชุ่วยในการ
ป้้องกันคัวามร�อนจากภายนอกเข�ามายังภายในร�าน การป้รับป้รุงระบบและเพิ�ม
ป้ระสำทิีธิิ์ภาพการป้ระหยดัพลงังานของอปุ้กรณ์ีไฟฟ้าภายในร�าน 7-Eleven รวมถืง่
ให�คัวามสำำาคััญกับการเพิ�มสำัดส่ำวนการใชุ�พลังงานทีดแทีน (Renewable Energy)  
โดยมรีายละเอยีด ดังนี� 

ขยายผลการป้รับป้รงุระบบ รวมถืง่ตุดิตัุ�งอปุ้กรณ์ีป้ระหยดัพลงังานในร�าน 7-Eleven 
1. ติุดตัุ�งคัอยล์เย็นสำำาหรบัตูุ�เย็นขนาดใหญ่ (Vault) จำานวน 1,045 สำาขา ชุ่วยลด 

พลังงานเฉลี�ย 229.22 กิโลวัตุตุ์-ชุั�วโมงตุ่อสำาขาตุ่อเดือน
2. ติุดตัุ�งเคัรื�องป้รบัอากาศป้ระเภที Inverter จำานวน 1,335 สำาขา ชุว่ยลดพลงังาน

เฉลี�ย 1,200 กิโลวัตุตุ์-ชุั�วโมงตุ่อสำาขาตุ่อเดือน
3. ป้รับป้รุงระบบไฟสำ่องสำว่างในร�าน ตุิดตัุ�งหลอดไฟแอลอีดี (LED) จำานวน  

958 สำาขา ชุ่วยลดพลังงานเฉลี�ย 68.1 กิโลวัตุตุ์-ชุั�วโมงตุ่อสำาขาตุ่อเดือน
4. ป้รับป้รุงระบบทีำาคัวามเย็นของตูุ�แสำดงสำินคั�าชุนิดไร�บานป้ระตุูเป็นแบบ 

รวมศนูย์ จำานวน 1,792 สำาขา ชุ่วยลดพลังงานเฉลี�ย 1,551 กิโลวัตุตุ์-ชุั�วโมง
ตุ่อสำาขาตุ่อเดือน

5. ระบบตุิดตุามการใชุ�พลังงานในร�าน 7-Eleven เก็บและวิเคัราะห์ข�อมูลการ
ทีำางานของอุป้กรณี์ตุ่าง ๆ เชุ่น เคัรื�องทีำาคัวามเย็น เคัรื�องป้รับอากาศ โดย
ระบบจะตุรวจวัดอุณีหภูมิตุลอดเวลา คัำานวณีและแจ�งเตืุอนให�บำารุงรักษัา 
เมื�อตุรวจพบสำิ�งผิดป้กตุิก่อนการชุำารุด จำานวน 5 สำาขา

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริใช้พีลังงานได้้  

30,922.43  
เมกะวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

14,348.01  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ลด้ค่าใช้จ่ายด้้านพีลังงานได้้  

114.41ล้านบาทต่อปี 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โครงการต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชื่้พลังงานที่ร้าน	7-Eleven
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บริษััที สำยามแม็คัโคัร จำากัด (มหาชุน) ให�คัวามสำำาคััญกับการดำาเนินการเพิ�ม
ป้ระสำิทีธิ์ิภาพ การจัดการพลังงานภายในอาคัาร โดยการเป้ลี�ยนโคัมไฟแสำงสำว่าง
เป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) ป้ระสำิทีธิ์ิภาพสำูง จำานวน 10 สำาขา เป้ลี�ยนเคัรื�อง
ทีำาคัวามเย็น (Chiller) ระบบป้รบัอากาศทีี�มปี้ระสำทิีธิ์ภิาพสูำงชุนดิ Variable Speed 
Drive จำานวน 17 สำาขา รวมถื่งการบริหารจัดการระบบทีำาคัวามเย็นและนำ�ายา
ทีำาคัวามเย็นทีี�เป็นมิตุรตุ่อสิำ�งแวดล�อมของระบบตูุ�แชุ่อาหารสำด ทีำาให�ลดการใชุ�
พลังงานไฟฟ้าลง 4,712,590 กโิลวตัุต์ุ-ชัุ�วโมง ลดการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกได� 
2,355.82 ตุันคัาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่าตุ่อปี

ขยายผลการตุดิตัุ�งโซลา่รร์ฟูทีอ็ป้ (Solar Rooftop) ใชุ�พลงังานหมนุเวยีน ผลติุไฟฟา้
จากพลังงานแสำงอาทีิตุย์ ขยายผลการตุิดตัุ�ง 200 สำาขา ผลิตุกระแสำไฟฟ้ารวม 
3,417,873.76 กิโลวัตุตุ์-ชุั�วโมงตุ่อปี

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ใช้พีลังงานไฟัฟ้ัา 
จากัแหล่งพีลังงานท้ด้แท้นได้้  

3,417.87  
เมกะวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

1,708.59  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เที้ยบเท่้ากัับกัาริปลูกัต้่นไม้ื  

39,734.77 ต้น

เที้ยบเท่้ากัาริลด้ค่าใช้จ่ายไฟัฟ้ัา 
จากักัาริไฟัฟ้ัาได้้  

1.67  
ล้านบาทต่อปี

เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

โครงการต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชื่้พลังงาน

โครงการผลิตไฟื้ฟื้้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	 
(Solar	Rooftop)	ร้าน	7-Eleven	
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ตุดิตัุ�งโซล่าร์รฟูทีอ็ป้ (Solar Rooftop) ในศนูย์กระจายสิำนคั�าคัรบร�อยละ 100 ของพื�นทีี�ดำาเนินการ 
(18 แห่ง ทีั�วป้ระเทีศ) ใชุ�แผงเซลล์แสำงอาทีิตุย์กว่า 18,000 แผง สำามารถืผลิตุไฟฟ้าได� 
กว่า 7,197,833.65 กโิลวตัุต์ุตุ่อปี กำาลังผลติุค่ัารายการคัำานวณีทีี�ผลติุได� หรอืรายการคัำานวณี
ชุ่วยเพิ�มคัวามมั�นคังทีางพลังงานและคัวามสำามารถืในการดำาเนินการอย่างตุ่อเนื�องของ 
ศูนย์กระจายสำินคั�า เกิดผลป้ระหยัดด�านพลังงาน นอกจากนี� โคัรงการตุิดตัุ�งโซล่าร์รูฟที็อป้ 
(Solar Rooftop) ณี ศูนย์กระจายสำินคั�า ยังได�รับการรับรองจากองค์ัการบริหารจัดการก๊าซ 
เรอืนกระจก (องคั์การมหาชุน) ให�เป็นโคัรงการทีี�ลดการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด�วย

บรษิัทัี ซพีแีรม จำากดั มุ่งสู่ำองค์ักรทีี�มคีัวามใส่ำใจด�านสิำ�งแวดล�อม และเป็นอุตุสำาหกรรมโรงงานสีำเขียว  
(Green Factory) และบรษิัทัียงัคังมุ่งมั�นแสำวงหาแหล่งพลงังานอื�น ๆ ทีี�เป็นมิตุรตุ่อสิำ�งแวดล�อม  
เพื�อสำนับสำนุนเป้้าหมายการพัฒนาทีี�ยั�งยนื ในปี 2564 ดำาเนินการติุดตัุ�งโซล่าร์รฟูทีอ็ป้ (Solar 
Rooftop) รวมกว่า 34,315 ตุารางเมตุร โดยมีการใชุ�แผงเซลล์แสำงอาทีติุย์กว่า 16,000 แผง มลูค่ัา
การลงทีนุทีั�งสิำ�น 188 ล�านบาที ผลิตุกระแสำไฟฟ้าจากพลังงานแสำงอาทีติุย์แบบตุดิตัุ�งบนหลงัคัา
โรงงานของ ซพีีแรม ทีั�ง 7 แห่ง คัรอบคัลุมทีกุภูมิภาคัทีั�วป้ระเทีศ สำามารถืผลติุไฟฟ้าได� กว่า 7,200 
กโิลวัตุต์ุ-ชัุ�วโมง ชุ่วยลดอัตุราค่ัาไฟฟ้า Peak Load ในชุ่วงเวลากลางวันของทีกุวนัให�กับบรษิัทัี 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

3,339.79 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เที้ยบเท่้ากัับกัาริปลูกัต้่นไม้ื  

77,669 ต้น

เที้ยบเท่้ากัาริลด้ค่าใช้จ่ายไฟัฟ้ัา 
จากักัาริไฟัฟ้ัาได้้  

26.63 ล้านบาทต่อปี

โครงการผลิตไฟื้ฟื้้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	 
(Solar	Rooftop)	 
ศูนย์กระจายสินค้า	ซีพี	ออลล์	

โครงการผลิตไฟื้ฟื้้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา	
(Solar	Rooftop)	 
โรงงาน	ซีพีแรม	

ใช้พีลังงานไฟัฟ้ัา 
จากัแหล่งพีลังงานท้ด้แท้นได้้  

7,197.83  
เมกะวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ใช้พีลังงานไฟัฟ้ัา 
จากัแหล่งพีลังงานท้ด้แท้นได้้  

10,512  
เมกะวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

4,877.57  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เที้ยบเท่้ากัับกัาริปลูกัต้่นไม้ื  

113,403 ต้น

เที้ยบเท่้ากัาริลด้ค่าใช้จ่ายไฟัฟ้ัา 
จากักัาริไฟัฟ้ัาได้้  

38.93 ล้านบาทต่อปี 
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บริษััที ซีพีแรม จำากัด (ลาดกระบัง) นำาพลังงานแสำงอาทีิตุย์
มาใชุ�ในกระบวนผลิตุนำ�าร�อน มีเป้้าหมายลดการใชุ�พลังงาน
ไฟฟ้าและก๊าซธิ์รรมชุาตุิทีี�ใชุ� ในกระบวนการผลิตุ เชุ่น  
ในกระบวนการตุ�มนำ�า และระบบทีำานำ�าร�อน โดยในปี 2564 
สำามารถืลดการใชุ�พลังงานไฟฟ้าได� 471,000 กิโลวัตุตุ์- 
ชุั�วโมงตุ่อปี และสำามารถืลดการใชุ�ก๊าซธิ์รรมชุาตุิได� 1,608 
ล�านบีทีียู (MMBtu) ตุ่อปี หรือคัิดเป็นการป้ล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 95 ตุันคัาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่า

บรษิัทัี ซพีีแรม จำากดั เป็นโคัรงการเพิ�มสัำดสำว่นการใชุ�พลงังาน
หมุนเวียน ซ่�งเป็นพลังงานตุามธิ์รรมชุาตุิทีี�อยู่ใตุ�ชัุ�นผิวโลก  
ซ่�งสำามารถืนำาคัวามร�อนอณุีหภูมทิีี�อยู่ชัุ�นใตุ�ดินนั�นมาทีดแทีน
การใชุ�พลงังานไฟฟ้าในขั�นตุอนการอุน่นำ�าได� โดยการใชุ�นำ�าร�อน
จากใตุ�ดิน ทีี�มีอุณีหภูมิเฉลี�ย 50 องศาเซลเซียสำ มาใชุ�ล�าง
อุป้กรณี์ในกระบวนการผลิตุ ซ่�งสำามารถืใชุ�ทีดแทีนการใชุ�
พลงังานไฟฟ้าในขั�นตุอนของการอุน่นำ�าได� ทีำาให�สำามารถืลดการ
ใชุ�พลังงานไฟฟ้าไป้ได�ถื่ง 292,820 กิโลวัตุตุ์-ชุั�วโมง ลดการ
ป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกได� 146 ตุันคัาร์บอนไดออกไซด์ 
เทีียบเที่าตุ่อปี

บรษิัทัี สำยามแม็คัโคัร จำากดั (มหาชุน) ป้ระกาศเจตุนารมณีเ์ป็นธิ์รุกจิสำเีขยีวตุลอดห่วงโซ่  
ตัุ�งแตุ่ตุ�นนำ�าจนถื่งป้ลายนำ�า เพื�อสำนับสำนุนเป้้าหมายการพัฒนาทีี�ยั�งยืน ในปี 2564 
ดำาเนินการตุิดตัุ�งโซล่าร์รูฟที็อป้ (Solar Rooftop) รวมกว่า 174,427 ตุารางเมตุร 
ผลิตุกระแสำไฟฟา้จากพลงังานแสำงอาทิีตุย์แบบติุดตัุ�งบนหลงัคัาของศนูยจ์ำาหนา่ยสำนิคั�า
แม็คัโคัร จำานวน 52 สำาขา คัรอบคัลุมทีุกภูมิภาคัทีั�วป้ระเทีศ สำามารถืผลิตุไฟฟ้าได�  
35,502,856 กิโลวัตุต์ุ-ชัุ�วโมงตุ่อปี ป้ริมาณีก๊าซเรือนกระจกทีี�คัาดว่าจะลดได�  
17,747.88 ตุนัคัาร์บอนไดออกไซด์เทียีบเท่ีาตุ่อปี โดยโคัรงการติุดตัุ�งโซล่าร์รฟูทีอ็ป้  
(Solar Rooftop) ทีี�ศูนย์จำาหน่ายสำินคั�าสำยามแม็คัโคัรยังได�รับการรับรองจากองคั์การ
บรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องค์ัการมหาชุน) ให�เป็นโคัรงการทีี�ลดการป้ลอ่ยกา๊ซ
เรือนกระจกอีกด�วย 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ใช้พีลังงานไฟัฟ้ัา 
จากัแหล่งพีลังงานท้ด้แท้นได้้  

35,503  
เมกะวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

20,103.70  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เที้ยบเท่้ากัับกัาริปลูกัต้่นไม้ื  

1,340 ต้น

เที้ยบเท่้ากัาริลด้ค่าใช้จ่ายไฟัฟ้ัา 
จากักัาริไฟัฟ้ัาเที้ยบปี 2563 ได้้  

52.17 ล้านบาท

โครงการพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์	 
(Solar	Water	Tube)	

โครงการใชื่้พลังงานความร้อนใต้พิภพ

โครงการผลิตไฟื้ฟื้้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ที่ติดตั้งบนหลังคา	(เฟื้ส	2)	
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บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) เล็งเห็นคัวามสำำาคััญทีางด�าน Green Logistics โดยพัฒนาระบบ 
รถืขนสำ่งไฟฟ้า (EV TRUCK) เพื�อนำามาใชุ�ในการขนสำ่งสำินคั�าสำู่ร�าน 7-Eleven ปัจจุบันได�มีการทีดลอง
ทีี�ศูนย์กระจายสำินคั�า จำานวน 2 คััน และมีแผนการขยายจำานวน 150 คััน ภายในปี 2565 โดยการ
พัฒนารถืขนสำ่งไฟฟ้า (EV TRUCK) ได�รับคัวามร่วมมือจากกลุ่มบริษััที Hyundai ซ่�งเป็นผู�นำาด�าน 
การผลิตุรถืไฟฟ้าระดับโลก 

การประเมินความเสี่ยงด้านน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน
แหล่งนำ�าหลักของบริษััที ได�แก่ ระบบนำ�าป้ระป้าทีั�วป้ระเทีศ ซ่�งถืูก
นำามาใชุ�ในงานทีั�วไป้ อาทีิ การซักล�าง การดูแลคัวามสำะอาด และ
นำามาใชุ�ในกระบวนการผลิตุ นอกจากนี� ยังมีการใชุ�นำ�าบาดาล 
ในบางพื�นทีี�การดำาเนนิธิ์รุกจิของบริษัทัี ซพีีแรม จำากัด และบริษัทัี  
สำยามแม็คัโคัร จำากัด (มหาชุน) เพื�อป้้องกันการขาดแคัลนนำ�า 
ในพื�นทีี�ชุุมชุน และอาจสำ่งผลตุ่อกระบวนการดำาเนินธิ์ุรกิจ 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

6.4  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ลด้ค่าใช้จ่ายด้้านพีลังงาน  

69,925 บาทต่อปี 

บรษิัทัี ซพี ีออลล์ จำากดั (มหาชุน) มุ่งมั�นทีำาให�ระบบการขนส่ำงและการกระจายสิำนคั�าเป็นมิตุรกบัสิำ�งแวดล�อม (Green Logistic) มากข่�น 
โดยมุ่งเน�นในเรื�องของการจัดการพลังงานเพื�อลดการใชุ�เชืุ�อเพลิงในการขนสำ่งและลดการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใตุ�กลยุทีธิ์์  
“เซเว่น โก กรีน (7 Go Green )” โดยได�กำาหนดกลยุทีธิ์์โลจิสำตุิกสำ์เพื�อสำิ�งแวดล�อม ในปี 2564 ดำาเนินการผ่านโคัรงการหลัก ดังนี�

บริษััทีตุระหนักถื่งปัญหาและคัวามเสีำ�ยงตุ่อการขาดแคัลนนำ�า ซ่�งเป็นทีรัพยากรหลักทีี�สำำาคััญตุ่อสิำ�งมีชุีวิตุและการดำาเนินธุิ์รกิจ จ่งมุ่ง
ดำาเนินการบริหารจัดการดูแลทีรัพยากรนำ�าอย่างมีป้ระสำิทีธิ์ิภาพตุลอดห่วงโซ่คัุณีคั่า ผ่านโคัรงการดังนี�

พร�อมกันนี� บริษัทัีดำาเนนิการบริหารจดัการนำ�าอย่างมปี้ระสิำทีธิ์ภิาพ  
ผา่นการป้ระเมนิคัวามเสีำ�ยงด�านการขาดแคัลนนำ�า (Water Stress) 
ด�วยเคัรื�องมือ Aqueduct ของ World Resource Institute 
คัรอบคัลมุทีกุพื�นทีี�การดำาเนนิธิ์รุกจิ ซ่�งผลการป้ระเมนิคัวามเสีำ�ยง 
พบว่าร�อยละ 17.26 ของพื�นทีี�ดำาเนินการอยู่ในพื�นทีี�ทีี�มีคัวาม
เสีำ�ยงระดับสำงูมาก (Extremely High) และร�อยละ 17.44 ของพื�นทีี� 
ดำาเนนิการอยู่ในพื�นทีี�ทีี�มีคัวามเสำี�ยงระดับสำูง (High) ดังภาพ

ลดการใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งและการกระจายสินค้า 

การจดัการทรัพยากรนำ้อย่างยัง่ยนื

โครงการยานยนต์ไฟื้ฟื้้า	 
(Electric	Vehicle)

สัดสวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดานความเครียดน้ำ (Water Stress)

ระดบัสงูมาก (Extremely High)

ระดบัสงู (High) 

ระดบัปานกลางถงึสงู (Medium-High) 

ระดบัตํา่ถงึปานกลาง (Low-Medium) 

ระดบัตํา่ (Low) 

ร�อยละ 7.93

ร�อยละ 16.95

ร�อยละ 17.44

ร�อยละ 40.42

ร�อยละ 17.26
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คู่ค้าทีสำคัญลำดับที  (Critical Tier  Supplier)

คู่ค้าทีสำคัญลำดับที  จำนวน  ราย



ซีพีแรม นำานำ�าจากแหล่งนำ�าใตุ�ดินมาใชุ�แทีนแหล่งนำ�าผิวดิน เป็นการนำานำ�าบาดาลทีี�สำูบจากคัวามล่ก
ป้ระมาณี 500 เมตุร ซ่�งมีอุณีหภูมิสำูงถื่ง 50 องศาเซลเซียสำ ใชุ�ชุำาระล�างอุป้กรณี์ทีี�ใชุ�ในกระบวนการ
ผลิตุ ทีดแทีนการใชุ�ไฟฟา้เพื�ออุ่นนำ�า นอกจากนี� ยงัมรีะบบบำาบัดนำ�าทีี�สำามารถืบำาบัดนำ�าทีิ�งและรไีซเคัิล
นำ�าจากกระบวนการผลิตุให�มีคัุณีภาพดีกว่าทีี�กฎหมายกำาหนด เพื�อนำากลับมาใชุ�ใหม่ได�อย่างมี
ป้ระสำทิีธิ์ภิาพ เชุ่น การนำาไป้ใชุ�เป็นนำ�าดบิในระบบระบายคัวามร�อนหอผ่�งเย็น ใชุ�รดนำ�าตุ�นไม� และชุำาระ
ล�างบริเวณีพื�น เป็นตุ�น 

การนำานำ�าทีิ�งทีี�ผ่านกระบวนการบำาบัดแล�วกลับมาใชุ�รดนำ�าตุ�นไม� ผ่านระบบแบบอัตุโนมัตุิใน 
ศูนย์จำาหน่ายสิำนคั�า จำานวน 72 สำาขาทีั�วป้ระเทีศ เพื�อลดการป้ล่อยนำ�าเสีำยลงสู่ำแหล่งนำ�าสำาธิ์ารณีะ  
และลดการใชุ�นำ�าป้ระป้า สำามารถืลดการใชุ�นำ�าป้ระป้าได�ถื่ง 93,960-104,000 ลูกบาศก์เมตุรตุ่อปี 

การนำานำ�าทีิ�งเข�าสู่ำระบบบำาบดัให�ได�ตุามมาตุรฐานและนำาไป้ใชุ�รดนำ�าตุ�นไม�ภายในองค์ักร พร�อมทีั�งเพิ�ม
พื�นทีี�สำเีขยีวรอบศนูยจ์ำาหนา่ยสำนิคั�า ปัจจุบนัดำาเนนิการแล�วในศนูยจ์ำาหนา่ยสำนิคั�าภายในจงัหวดัยโสำธิ์ร  
โดยสำามารถืลดการใชุ�นำ�าป้ระป้าลง 1,846 ลูกบาศก์เมตุร และลดคั่าใชุ�จ่ายได�กว่า 77,760 บาทีตุ่อปี 
และมีพื�นทีี�สำีเขียวเพิ�มข่�นเป็นทีี�พักผ่อนแก่พนักงาน และเป็นแหล่งศ่กษัาดูงานแก่ชุุมชุนโดยรอบ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชื่้น้ำ	บริษััท	ซีพีแรม	
จำกัด	(ลาดหลุมแก้ว)

โครงการรกัษ์ันำ้	รกัอนาคต	
บริษััท	สยามแม็คโคร	 
จำกัด	(มหาชื่น)

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	
บริษััท	สยามแม็คโคร	 
จำกัด	(มหาชื่น)

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริใช้นำ�าปริะปาในกัริะบวนกัาริผลิต่ลง  

19,600 ลกูบาศก์เมตร

มืกีัาริใช้นำ�าบาด้าลท้ด้แท้นกัาริใช้นำ�า 
จากัริะบบปริะปา  

1,206,468  
ลกูบาศก์เมตร

ลด้กัาริใช้ไฟัฟ้ัาในริะบบลง  

292,820  
กโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อปี

นำานำ�าท้ิ้งกัลับมืาใช้ปริะโยชน์  

365,235  
ลกูบาศก์เมตร 
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ซีพีีี ออลล์ ให้ความืสำาคัญ่กัับกัาริจดั้กัาริบริริจุภัณฑ์อย่างยั�งยืน จนนำาไปสู่ 
กัาริกัำาหนด้และปฏิบิตั่ติ่ามืมืาต่ริกัาริลด้กัาริใช้ ใช้ซีำ�า ใช้ใหม่ื ขัองพีลาสต่กิั
อย่างเป็นริะบบ ริวมืทั้�งทุ่้มืเท้ให้กัับกัาริออกัแบบและเลือกัใช้บริริจุภัณฑ์ 
ที้�เป็นมืติ่ริต่่อสิ�งแวด้ล้อมื ซี่�งไม่ืเพีียงก่ัอให้เกิัด้นวตั่กัริริมืด้้านบริริจุภณัฑ์ 
แต่่ยงัได้้ผลิต่ภณัฑ์ใหม่ื ๆ อนัเป็นผลลัพีธ์์จากัแนวคดิ้เศริษฐกัจิหมืนุเวียน

การจัดการ 
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

สนบัสนนุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื

SDG8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษัฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลมุและย่ังยนื	การจ้างงานเต็มท่ี 
และมผีลิตภาพ	และการมีงานท่ีสมควรสำหรบัทกุคน

8.4 พีฒันาความืมืปีริะสทิ้ธิ์ภาพีในกัาริใช้ท้ริพัียากัริขัองโลกัในกัาริบริิโภคและกัาริผลิต่ และพียายามื 
ที้�จะตั่ด้ความืเชื�อมืโยงริะหว่างกัาริเต่บิโต่ท้างเศริษฐกิัจและกัาริท้ำาให้สิ�งแวด้ล้อมืเสื�อมืโท้ริมื 

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรปูแบบการบริโภคและผลิตท่ียัง่ยนื

12.2 บริริลกุัาริจดั้กัาริที้�ยั�งยนืและกัาริใช้ท้รัิพียากัริท้างธ์ริริมืชาต่อิย่างมีืปริะสทิ้ธ์ภิาพี

12.5 ลด้กัาริผลติ่ขัองเสียโด้ยกัาริป้องกััน กัาริลด้ กัาริแปริรูิปเพ่ี�อนำากัลับมืาใช้ใหม่ื และกัารินำามืาใช้ซีำ�า



การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
โคริงกัาริเสื�อพีนักังานผลิต่จากัขัวด้พีลาสต่กิั

โคริงกัาริวสัด้ส้ิุนเปลอืงในร้ิาน 7-Eleven ท้ี�ผลิต่จากัวสัดุ้รีิไซีเคิล

โคริงกัาริต่่อเนื�อง “ลด้ และท้ด้แท้น” สานต่่อจากัโคริงกัาริต่่อเนื�อง 

ริวมืพีลงัคนไท้ย เลิกัใช้ถุืงพีลาสต่กิั ปี 4 

โคริงกัาริถืังคัด้แยกัขัยะ สู่ โคริงกัาริถืังขัยะอัจฉริิยะ บนแพีลต่ฟัอร์ิมื 

แอปพีลิเคชัน Green2Get

โคริงกัาริต่่อเนื�อง “กัล่องแซีนวิชอบร้ิอนจากักัริะด้าษท้ี�ได้้ริับกัาริริับริอง 

จากัองค์กัริ PEFC (Program for the Endorsement of Forest  

Certification Scheme)

โคริงกัาริต่่อเนื�อง “ต้่นกัล้าไร้ิถัืง สู่ ชมุืชนไร้ิถัืง” 

บรรจุภัณฑ์์พลาสติกท่�อยู่ในการควบคุมของบริษััท (Private 
Brand) ต้องสามารถนำากลับมาใช้ซ�ำา หรือนำามาใช้ใหม่ หรือสามารถ 
สลายตัวได้ทางช่วภาพ สำาหรับบริษััทท่� ม่การดำา เ นินงาน 
ในประเทศไทย ภายในปี 2568 สำาหรับบริษััทท่�ม่การดำาเนินงาน 
ในต่างประเทศ ภายในปี 2573

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่วย : ร้ิอยละ)

ผลการดำเนินงานท่ีสำคญั ปี 2564
ปริิมืาณบริริจุภณัฑ์ที้�บริิษทั้เลือกัใช้เป็นมิืต่ริต่่อสิ�งแวด้ล้อมื

 6,488.33 ต่นัต่่อปี

* คริอบคลมุืกัาริใช้บริริจุภณัฑ์ พีลาสต่กิั และไม่ืใช่พีลาสติ่กัท้ี�นำากัลบัมืาใช้ซีำ�าได้้  
(Reusable) นำาไปรีิไซีเคลิได้้ (Recyclable) ริวมืถืง่ผลิต่จากัวัสด้รีุิไซีเคลิ (Recycled 
Content)

ปริิมืาณขัยะบริริจุภัณฑ์ที้�บริิษัท้นำากัลับมืาใช้ใหม่ื (Recycled) 

295.88 ต่นัต่่อปี

ปริิมืาณบริริจุภัณฑ์ที้�ใช้วัสดุ้เป็นมิืต่ริกับัสิ�งแวด้ล้อมื 

1,240.80 ต่นัต่่อปี 

* คริอบคลมุืบริริจุภณัฑ์ท้ี�ไม่ืใช่พีลาสต่กิัจากัแหล่งที้�มืกีัาริจดั้กัาริอย่างยั�งยืนและมีืกัาริ
ควบคมุืริวมืถืง่สามืาริถืย่อยสลายได้้ต่ามืธ์ริริมืชาติ่ (Compostable)

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้บริริจุภัณฑ์หรืิอวัสดุ้ที้�เกันิความืจำาเป็น

 27,125.10 ต่นัต่่อปี

* คริอบคลมุืบริริจุภณัฑ์พีลาสต่กิั และไม่ืใช่พีลาสติ่กัจากักัาริลด้ใช้ถืงุพีลาสติ่กั 
บริริจุภณัฑ์ชนดิ้ใช้คริั�งเด้ยีวท้ิ้ง ริวมืถืง่กัาริลด้ใช้จากักัาริพีฒันาบริริจุภณัฑ์

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้ถุืงพีลาสต่กิัและพีลาสต่กิัชนิด้ใช้คริั�งเด้ยีวท้ิ้ง  

(Single-use Plastic) 26,405.15 ต่นัต่่อปี

เป้าหมาย
ปี	2564

84
เป้าหมืาย

ปี 2573
100

2563 86.16

2564 85.09

ร้อยละ
100

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)213



ความเสี่ยงและโอกาส
โคัรงสำร�างพื�นฐานเรื�องการจดัการขยะพลาสำตุกิสำำาหรบัป้ระเทีศทีี�กำาลงั 
พัฒนาเป็นป้ระเด็นทีี�มีคัวามสำำาคััญอย่างยิ�ง ซ่�งอาจส่ำงผลไป้ยัง
กระบวนการจัดการขยะทีี�ไม่ถืกูตุ�องและนำาไป้สู่ำการป้ลดป้ล่อยมลพิษั  
สู่ำสิำ�งแวดล�อม จากผลการศก่ษัาพบว่าอตัุราการรไีซเคัลิขยะพลาสำติุกใน 
ป้ระเทีศทีี�กำาลังพัฒนา มีอัตุราการรีไซเคัิลค่ัอนข�างตุำ�าเมื�อเทีียบกับ
ป้ระเทีศขนาดกลางทีี�พัฒนาแล�ว นอกจากนี� กระบวนการดำาเนินธุิ์รกจิ
ในภาคัอุตุสำาหกรรมยังเป็นหน่�งในสำาเหตุุหลักทีี�ก่อให�เกดิขยะพลาสำติุก  
โดยเฉพาะการดำาเนินธิ์ุรกิจด�านการจัดจำาหน่ายสำินคั�าทีั�งในรูป้แบบ 

แนวทางการดำาเนินงาน
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) และบริษััทีย่อย (“บริษััที”)  
ให�คัวามสำำาคััญในการเลือกใชุ�และจัดการบรรจุภัณีฑ์์มาอย่างตุ่อเนื�อง  
ทีำาให�เกดิการจัดการขยะพลาสำติุกได�อย่างเหมาะสำมในองค์ักร ตุลอดจน 
สำามารถืสำร�างมูลคั่าเพิ�มได� บริษััทีกำาหนดนโยบายบรรจุภัณีฑ์์ 
ทีี�ยั�งยนื และสำร�างการมสีำว่นรว่มกับผู�มสีำว่นได�เสำยี คัรอบคัลมุแนวทีาง
จัดการบรรจุภัณีฑ์์ อาทีิ การออกแบบและการเลือกใชุ�บรรจุภัณีฑ์์  
ในการคัวบคุัมของบรษิัทัี (Private Brand) ทีี�เป็นมติุรตุ่อสิำ�งแวดล�อม  
การลดใชุ�บรรจุภัณีฑ์์พลาสำติุกชุนิดใชุ�คัรั�งเดียวทีิ�ง (Single-use  
Plastic) การนำาบรรจภุณัีฑ์์กลบัมาใชุ�ซำ�า หรือการนำาบรรจภุณัีฑ์์ทีี�ใชุ�แล�ว
นำามาใชุ�ใหม่ เพื�อเป็นแนวทีางในการเลือกใชุ�และจัดการบรรจุภัณีฑ์์ 
ของสำินคั�าอุป้โภคัและบริโภคัภายใน ร�าน 7-Eleven ให�ถูืกตุ�องและ 
เหมาะสำม โดยมุ่งตุอบสำนองเป้้าหมายหลักในการป้้องกันผลกระทีบ 
เชุงิลบตุ่อสิำ�งแวดล�อมและคัำาน่งถืง่การพฒันาทีี�ยั�งยืนตุามแนวคัดิเศรษัฐกจิ 
หมุนเวียน (Circular Economy) ตุลอดวงจรชุีวิตุของผลิตุภัณีฑ์์ 

ร�านคั�าป้ลีกและคั�าส่ำง เนื�องจากสำินคั�าทุีกป้ระเภทีทีั�งสำินคั�าอุป้โภคั 
และบรโิภคัจำาเป็นจะตุ�องมบีรรจภัุณีฑ์์ห่อหุ�มผลิตุภัณีฑ์์ ซ่�งบางป้ระเภที
ไม่สำามารถืย่อยสำลายหรือนำามาใชุ�ป้ระโยชุน์อื�นได� และยังก่อให�เกิด 
ขยะพลาสำติุกได� ทีั�งนี� การบรหิารจัดการนวัตุกรรมและกระบวนการ
บริหารจัดการขยะพลาสำติุกในภาคัอุตุสำาหกรรมจ่งเป็นป้ระเด็น 
ทีี�ตุ�องให�คัวามสำำาคััญและพัฒนาอย่างตุ่อเนื�อง เพื�อลดมลพิษัทีางบก  
ลดผลกระทีบในระบบนิเวศ และทีรัพยากรทีางทีะเลทีี�อาจส่ำงผลกระทีบ 
อย่างเป็นวงกว�างได�

นอกจากนี� จากสำถืานการณี์การแพร่ระบาดของโรคัตุิดเชืุ�อไวรัสำ 
โคัวิด 19 ทีำาให�ผู�บริโภคัเลือกสัำ�งสำินคั�าในรูป้แบบเดลิเวอรี�มากข่�น  
ส่ำงผลให�ป้ริมาณีขยะหรือบรรจุภัณีฑ์์พลาสำตุิกเพิ�มมากข่�นเป็นทีวีคัูณี  
บรษิัทัีจง่ดำาเนนิงานด�านการจดัการบรรจภุณัีฑ์์ทีี�มคีัวามเข�มข�นมากข่�น  
โดยมุ่งบริหารจัดการขยะตัุ�งแตุ่ตุ�นทีาง ตุรวจติุดตุามและจัดการ 
อย่างมีป้ระสิำทีธิิ์ภาพ เพื�อลดผลกระทีบตุ่อสิำ�งแวดล�อมจากขยะ 
บรรจุภัณีฑ์์ขององคั์กรให�น�อยทีี�สำุด

 อ่านรายละเอียดเพิ่ิ่มเติมได้ที่ 
 นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Packaging_Policy_TH_095_2563.pdf 

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑทั้งหมด (ตัน) จำแนกตามประเภท

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกเฉลี่ยตอสาขา (ตัน)

การจัดการบรรจุภัณฑพลาสติก

บรรจุภัณฑที่ไมใชพลาสติก

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกทั้งหมด (ตัน)

สัดสวนการใชบรรจุภัณฑพลาสติก (ตัน) 
จำแนกตามประเภท

หมายเหตุ : ครอบคลุมบรรจ�ภัณฑ�  1) ที่ใช�สําหรับการขายผลิตภัณฑ�ภายใต�การควบคุมของบร�ษัททั้ง Primary และ Secondary Packaging รวมถึงวัสดุสิ�นเปลือง (Supply Use) ที่ใช�ในร�าน 7-Eleven 
 2) ที่ใช�ในการดําเนินการของศูนย�กระจายสินค�า และร�าน 7-Eleven   

*หมายเหตุ : ร�อยละเทียบกับปร�มาณการใช�พลาสติกของแต�ละป�

พลาสติก

ไม�ใช�พลาสติก

256325622561 2564

24,753.02

30,126.39

24,514.93 25,629.20

256325622561 2564

2.25
2.57

1.97 1.95

1,256.61

10,027.41

0
269.62

12,148.90

449.17

1,477.49

PP PS

PET

Other

HDPE PVC LDPE

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่นํามาใช�ซํ้าได� (Reusable) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่สามารถย�อยสลายได�ทางชีว�ภาพ (Compatable) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่ผลิตจากวัสดุร�ไซเคิล (Recycled Content) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่สามารถนําไปร�ไซเคิลได� (Recyclable) (ตัน)

ปร�มาณลดใช�ถุงพลาสติกและพลาสติกชนิดใช�ครั้งเดียวทิ�ง (ตัน)

1) การออกแบบและเลือกใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม*

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑที่ไมใชพลาสติกแยกตามประเภท

2) การลดใชบรรจุภัณฑหรือวัสดุบรรจุภัณฑพลาสติกที่เกินจำเปน*

3) การนำขยะบรรจุภัณฑพลาสติกมาใชใหม (ตัน)*

2561

2562

2563

2564

N/A

N/A

1,807.81 (ร�อยละ 7.37)
5,217.87 (ร�อยละ 20.36)

เป�าหมาย
ป� 2564

2561

2562

2563

2564

N/A

1.38  (ร�อยละ 0.0045)

818.32 (ร�อยละ 3.34)
1,041.07  (ร�อยละ 4.06)

เป�าหมาย
ป� 2564

2561

2562

2563

2564

21,814.83 (ร�อยละ 88.13)
25,920.66 (ร�อยละ 86.04)

22,496.80 (ร�อยละ 91.77)

25,194.72 (ร�อยละ 98.30)

2561

2562

2563

2564

N/A
0.035 (ร�อยละ 0.00012)

0.030 (ร�อยละ 0.00012)

22.68 (ร�อยละ 0.088)

ปร�มาณลดใช�พลาสติกจากการพัฒนาบรรจ�ภัณฑ� (ตัน)

2561

2562

2563

2564

595.71 (154 ล�านชิ�น)
4,009.70 (1,001 ล�านชิ�น)

10,869.38 (2,964 ล�านชิ�น)

26,405.15 (5,659 ล�านชิ�น)
เป�าหมาย

ป� 2564

ปร�มาณการนําขยะบรรจ�ภัณฑ�มาแปรใช�ใหม� (Recycle/ Upcycle)

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

44 (ร�อยละ 0.18)

295.88 (ร�อยละ 1.15)
เป�าหมาย

ป� 2564

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

420 (ร�อยละ 1.71)

400.45 (ร�อยละ 1.56)
เป�าหมาย

ป� 2564

5,335.40

28.74

1,062.11

86.58

100

100

ไม� กระดาษ

โลหะ (เหล็ก อลูมิเนียม)

แก�ว

ปร�มาณนํ้าหนักที่ใช� 
ทั้งหมด (ตัน)

นํามาใช�ใหม� (Recycled) 
และหร�อได�รับการรับรอง (Certified Material)  (ร�อยละ)

256425632562

5,305.48

30,126.39

4,086.06 6,426.25

24,514.93
25,629.20

ป 2564

5,100 420

10,511 320
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ปริมาณการใชบรรจุภัณฑทั้งหมด (ตัน) จำแนกตามประเภท

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกเฉลี่ยตอสาขา (ตัน)

การจัดการบรรจุภัณฑพลาสติก

บรรจุภัณฑที่ไมใชพลาสติก

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกทั้งหมด (ตัน)

สัดสวนการใชบรรจุภัณฑพลาสติก (ตัน) 
จำแนกตามประเภท

หมายเหตุ : ครอบคลุมบรรจ�ภัณฑ�  1) ที่ใช�สําหรับการขายผลิตภัณฑ�ภายใต�การควบคุมของบร�ษัททั้ง Primary และ Secondary Packaging รวมถึงวัสดุสิ�นเปลือง (Supply Use) ที่ใช�ในร�าน 7-Eleven 
 2) ที่ใช�ในการดําเนินการของศูนย�กระจายสินค�า และร�าน 7-Eleven   

*หมายเหตุ : ร�อยละเทียบกับปร�มาณการใช�พลาสติกของแต�ละป�

พลาสติก

ไม�ใช�พลาสติก

256325622561 2564

24,753.02

30,126.39

24,514.93 25,629.20

256325622561 2564

2.25
2.57

1.97 1.95

1,256.61

10,027.41

0
269.62

12,148.90

449.17

1,477.49

PP PS

PET

Other

HDPE PVC LDPE

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่นํามาใช�ซํ้าได� (Reusable) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่สามารถย�อยสลายได�ทางชีว�ภาพ (Compatable) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่ผลิตจากวัสดุร�ไซเคิล (Recycled Content) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่สามารถนําไปร�ไซเคิลได� (Recyclable) (ตัน)

ปร�มาณลดใช�ถุงพลาสติกและพลาสติกชนิดใช�ครั้งเดียวทิ�ง (ตัน)

1) การออกแบบและเลือกใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม*

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑที่ไมใชพลาสติกแยกตามประเภท

2) การลดใชบรรจุภัณฑหรือวัสดุบรรจุภัณฑพลาสติกที่เกินจำเปน*

3) การนำขยะบรรจุภัณฑพลาสติกมาใชใหม (ตัน)*

2561

2562

2563

2564

N/A

N/A

1,807.81 (ร�อยละ 7.37)
5,217.87 (ร�อยละ 20.36)

เป�าหมาย
ป� 2564

2561

2562

2563

2564

N/A

1.38  (ร�อยละ 0.0045)

818.32 (ร�อยละ 3.34)
1,041.07  (ร�อยละ 4.06)

เป�าหมาย
ป� 2564

2561

2562

2563

2564

21,814.83 (ร�อยละ 88.13)
25,920.66 (ร�อยละ 86.04)

22,496.80 (ร�อยละ 91.77)

25,194.72 (ร�อยละ 98.30)

2561

2562

2563

2564

N/A
0.035 (ร�อยละ 0.00012)

0.030 (ร�อยละ 0.00012)

22.68 (ร�อยละ 0.088)

ปร�มาณลดใช�พลาสติกจากการพัฒนาบรรจ�ภัณฑ� (ตัน)

2561

2562

2563

2564

595.71 (154 ล�านชิ�น)
4,009.70 (1,001 ล�านชิ�น)

10,869.38 (2,964 ล�านชิ�น)

26,405.15 (5,659 ล�านชิ�น)
เป�าหมาย

ป� 2564

ปร�มาณการนําขยะบรรจ�ภัณฑ�มาแปรใช�ใหม� (Recycle/ Upcycle)

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

44 (ร�อยละ 0.18)

295.88 (ร�อยละ 1.15)
เป�าหมาย

ป� 2564

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

420 (ร�อยละ 1.71)

400.45 (ร�อยละ 1.56)
เป�าหมาย

ป� 2564

5,335.40

28.74

1,062.11

86.58

100

100

ไม� กระดาษ

โลหะ (เหล็ก อลูมิเนียม)

แก�ว

ปร�มาณนํ้าหนักที่ใช� 
ทั้งหมด (ตัน)

นํามาใช�ใหม� (Recycled) 
และหร�อได�รับการรับรอง (Certified Material)  (ร�อยละ)

256425632562

5,305.48

30,126.39

4,086.06 6,426.25

24,514.93
25,629.20

ป 2564

5,100 420

10,511 320
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บริษััทีมุ่งลดป้ริมาณีขยะพลาสำตุิกและบรรจุภัณีฑ์์ทีี�สำ่งเข�ากระบวนการฝังกลบให�น�อยทีี�สำุด โดยส่ำงเสำริมการจัดการขยะภายใตุ�แนวคัิดระบบ
เศรษัฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื�อให�บรรลุเป้้าหมายในการจัดการบรรจุภัณีฑ์์พลาสำติุกทีี�นำามาใชุ�กับสิำนคั�าทีี�อยู่ในการคัวบคุัม 
ของบริษััที (Private Brand) ซ่�งจะตุ�องสำามารถืนำากลับมาใชุ�ซำ�า (Reusable) นำามาใชุ�ใหม่ (Recycle) หรือสำามารถืสำลายตุัวได�ทีางชีุวภาพ 
(Compostable) (โดยกลุ่มนี�จะเลือกใชุ�เที่าทีี�จำาเป็นให�เหมาะสำมกับพื�นทีี�และคัวามพร�อมในการจัดการขยะ) ผ่านแนวคัิด “ลด ละ เลิก”  
โดยดำาเนินการภายใตุ� 3 แนวทีางหลัก ดังนี�

ลดการใชพลาสติก 
ณ แหลงกำเนิด 

ลด และทดแทนการใชพลาสติก 
ณ ขั้นตอนการบร�โภค

ลดขยะบรรจ�ภัณฑ ทั้งพลาสติก
และไมใชพลาสติกหลังการบร�โภค

กําหนดนโยบาย กลยุทธ� และแนวทางตอบสนองการเลือกใช�
บรรจ�ภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

ร�เร��มโครงการกลยุทธ�ในการลดการใช�พลาสติกชนิดใช�ครั้ง
เดียวทิ�ง ( Single–use Plastic) พร�อมท้ังร�เร��มแคมเปญ
เพ�่อกระตุ�นการมีส�วนร�วมของลูกค�า 

ร� เร��มโครงการกลยุทธ� ท่ี เกิดจากการนําพลาสติกหลัง
กระบวนการบร�โภคมาใช�ใหม� ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
หมุนเว�ยน (Circular Economy) ร�วมกับคู�ค�า NGOs ชุมชน  
ภาครฐั  องค�กรระดบัท�องถิ�น องค�กรระดับโลกเพ�อ่เป�นต�นแบบ
ในการดําเนินการนําขยะพลาสติกหลังการบร�โภคมาใช�ใหม� 

1 2 3

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑทั้งหมด (ตัน) จำแนกตามประเภท

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกเฉลี่ยตอสาขา (ตัน)

การจัดการบรรจุภัณฑพลาสติก

บรรจุภัณฑที่ไมใชพลาสติก

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกทั้งหมด (ตัน)

สัดสวนการใชบรรจุภัณฑพลาสติก (ตัน) 
จำแนกตามประเภท

หมายเหตุ : ครอบคลุมบรรจ�ภัณฑ�  1) ที่ใช�สําหรับการขายผลิตภัณฑ�ภายใต�การควบคุมของบร�ษัททั้ง Primary และ Secondary Packaging รวมถึงวัสดุสิ�นเปลือง (Supply Use) ที่ใช�ในร�าน 7-Eleven 
 2) ที่ใช�ในการดําเนินการของศูนย�กระจายสินค�า และร�าน 7-Eleven   

*หมายเหตุ : ร�อยละเทียบกับปร�มาณการใช�พลาสติกของแต�ละป�

พลาสติก

ไม�ใช�พลาสติก

256325622561 2564

24,753.02

30,126.39

24,514.93 25,629.20

256325622561 2564

2.25
2.57

1.97 1.95

1,256.61

10,027.41

0
269.62

12,148.90

449.17

1,477.49

PP PS

PET

Other

HDPE PVC LDPE

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่นํามาใช�ซํ้าได� (Reusable) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่สามารถย�อยสลายได�ทางชีว�ภาพ (Compatable) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่ผลิตจากวัสดุร�ไซเคิล (Recycled Content) (ตัน)

ปร�มาณนํ้าหนักของบรรจ�ภัณฑ�
ที่สามารถนําไปร�ไซเคิลได� (Recyclable) (ตัน)

ปร�มาณลดใช�ถุงพลาสติกและพลาสติกชนิดใช�ครั้งเดียวทิ�ง (ตัน)

1) การออกแบบและเลือกใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม*

ปริมาณการใชบรรจุภัณฑที่ไมใชพลาสติกแยกตามประเภท

2) การลดใชบรรจุภัณฑหรือวัสดุบรรจุภัณฑพลาสติกที่เกินจำเปน*

3) การนำขยะบรรจุภัณฑพลาสติกมาใชใหม (ตัน)*

2561

2562

2563

2564

N/A

N/A

1,807.81 (ร�อยละ 7.37)
5,217.87 (ร�อยละ 20.36)

เป�าหมาย
ป� 2564

2561

2562

2563

2564

N/A

1.38  (ร�อยละ 0.0045)

818.32 (ร�อยละ 3.34)
1,041.07  (ร�อยละ 4.06)

เป�าหมาย
ป� 2564

2561

2562

2563

2564

21,814.83 (ร�อยละ 88.13)
25,920.66 (ร�อยละ 86.04)

22,496.80 (ร�อยละ 91.77)

25,194.72 (ร�อยละ 98.30)

2561

2562

2563

2564

N/A
0.035 (ร�อยละ 0.00012)

0.030 (ร�อยละ 0.00012)

22.68 (ร�อยละ 0.088)

ปร�มาณลดใช�พลาสติกจากการพัฒนาบรรจ�ภัณฑ� (ตัน)

2561

2562

2563

2564

595.71 (154 ล�านชิ�น)
4,009.70 (1,001 ล�านชิ�น)

10,869.38 (2,964 ล�านชิ�น)

26,405.15 (5,659 ล�านชิ�น)
เป�าหมาย

ป� 2564

ปร�มาณการนําขยะบรรจ�ภัณฑ�มาแปรใช�ใหม� (Recycle/ Upcycle)

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

44 (ร�อยละ 0.18)

295.88 (ร�อยละ 1.15)
เป�าหมาย

ป� 2564

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

420 (ร�อยละ 1.71)

400.45 (ร�อยละ 1.56)
เป�าหมาย

ป� 2564

5,335.40

28.74

1,062.11

86.58

100

100

ไม� กระดาษ

โลหะ (เหล็ก อลูมิเนียม)

แก�ว

ปร�มาณนํ้าหนักที่ใช� 
ทั้งหมด (ตัน)

นํามาใช�ใหม� (Recycled) 
และหร�อได�รับการรับรอง (Certified Material)  (ร�อยละ)

256425632562

5,305.48

30,126.39

4,086.06 6,426.25

24,514.93
25,629.20

ป 2564

5,100 420

10,511 320

227
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ทีั�งนี� ในปี 2564 บริษััทีดำาเนินโคัรงการด�านการจัดการบรรจุภัณีฑ์์ทีี�เป็นมิตุรตุ่อสิำ�งแวดล�อมทีี�หลากหลายตุามมาตุรการลดพลาสำติุก 
อย่างเป็นระบบ โดยมีโคัรงการทีี�โดดเด่น ดังนี�

ลดการใช้พลาสติก ณ แหล่งกำาเนิด

โปรแกรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ่านแนวคิด “ลด และทดแทน” การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้พีลาสติ่กั  

262.57 ตัน 

ลด้ปริิมืาณกัาริสร้ิางขัยะจากักัาริใช้สติ่กัเกัอร์ิ  

52.6 ล้านช้ิน

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

485.62  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น  

11,294 ต้น

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้พีลาสติ่กั  

11 ตัน 

ลด้ปริิมืาณกัาริสร้ิางขัยะจากักัาริใช้สติ่กัเกัอร์ิ  

36.9 ล้านช้ิน

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

20.34  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น  

473 ต้น

 โคุรงการต่อเนื่องลดการใช้พลาสติกถ้้วยข้้าวสวย 
 บรษิัทัี ซพีี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) ร่วมมือกบัคัูค่ั�าป้รับป้รุงกระบวนการผลติุถื�วยข�าวสำวย

จากวิธิ์ีการฉีดพลาสำติุก (Injection) เป้็นวิธิ์ีการอัดข่�นรูป้พลาสำติุก (Thermoform) 
เป้ลี�ยนสำตุิ�กเกอร์ทีี�ตุิดด�านบนฝาเป้็นแบบพิมพ์ลายด�านข�าง

 โคุรงการต่อเนื่องฟิิล์มปิดผนึกพิมพ์ลายสำาหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาหารไทยแช่เย็น
 บรษิัทัี ซพีแีรม จำากัด พฒันานวัตุกรรมฟิล์มลามิเนตุสำำาหรบับรรจภุณัีฑ์์กลุ่มอาหารไทีย

แชุเ่ยน็ทีำาให�เนื�อฟลิม์ มคีัวามใสำมากข่�นมองเหน็สำนิคั�าชุดัเจน สำามารถืพมิพล์ายลงบน
ฟิล์มแทีนการใชุ�สำติุกเกอร์เป้็นมิตุรตุ่อสิำ�งแวดล�อม อีกทีั�งเพิ�มคัวามสำวยงาม  
ทีนคัวามร�อน กักเก็บเอกลักษัณี์กลิ�นคัวามหอมของแตุ่ละเมนู และผู�บริโภคัสำามารถื 
เป้ิดรับป้ระทีานได�ง่าย โดยนำาหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) มาเป้็น
แนวป้ฏิิบตัุ ิลดป้ริมาณีการใชุ�พลาสำติุกในทีกุกระบวนผลิตุสำนิคั�า โดยในปี้ 2564 บรษิัทัี
ขยายผลไป้ยังเมนูใหม่ 4 เมนู ได�แก่ ข�าวกะเพราไก่ไข่ดาว ข�าวพะแนงหมูไข่เจียว  
ข�าวผัดปู้ และผัดซีอิ�วหมู 

1

2

 โคุรงการต่อเนื่อง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้้าวผัดปู กล่องคุรึ่งอิ่ม ถ้าด 1 หลุม 
 ลดป้ริมาณีการใชุ�พลาสำติุก โดยพัฒนาถืาดรูป้แบบใหม่ใชุ�ฟิล์มป้ิดผน่กพิมพ์ลาย  

(Top Seal) แทีนกล่องคัร่�งอิ�มแบบป้ิดฝาพลาสำตุิกแบบหนาและตุิดสำตุิ�กเกอร์

3
ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้พีลาสต่ิกั  

88.81 ตัน 

ลด้ปริิมืาณกัาริสริ้างขัยะจากักัาริใช้สต่ิกัเกัอริ์  

13.7 ล้านชิ้น

ลด้กัาริปล่อยกั๊าซีเริือนกัริะจกั  

164.26  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เท้ียบเท้่ากัาริปลูกัต่้นไมื้ยืนต่้น  

3,820 ต้น

Old New
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 โคุรงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถ้าด 2 หลุม 
 ออกแบบบรรจภุณัีฑ์์ใหม่ ลดการใชุ�พลาสำตุกิและใชุ�ฟลิมป์้ดิผน่กพมิพล์าย แทีนฝาถืาด

พลาสำตุิกแบบหนาและด�านบนตุิดสำตุิ�กเกอร์

 โคุรงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยหอมทอง 
 ข้นาด (คุวามกว้าง คุวามยาว และคุวามหนา) ข้องถุ้งกล้วยหอมทอง

 โคุรงการลดคุวามหนาข้องแก้วกระดาษ เคุรื่องดื่มเย็นใช้กับกลุ่มสินคุ้า Non All 
Café ได้แก่ เคุรื่องดื่มกัฟิ (Gulp), เคุรื่องดื่มป่�นเป็นเกล็ดสเลอปี� (Slurpee) และ
เคุรื่องดื่มแบบกด (Jet Spray)

5

4

6

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้พีลาสติ่กั 14.82 ตัน 

ลด้ปริิมืาณกัาริสร้ิางขัยะจากักัาริใช้สติ่กัเกัอร์ิ  

2.5 ล้านช้ิน

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

27.41  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น 637 ต้น

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้พีลาสติ่กั 30.31 ตัน 

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

56.06  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น 1,304 ต้น

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้กัริะด้าษ 98.73 ตัน 

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

355.21  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น 8,261 ต้น

 พัฒนาฝายกดื่ม ทดแทนการใช้หลอดพลาสติก 
 ใช้ในร้าน All Café จำานวน 8,492 สาข้าทั่วประเทศ

7
ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้พีลาสติ่กั 77.43 ตัน 

ลด้ปริิมืาณกัาริสร้ิางขัยะ 
จากักัาริใช้หลอด้และกัริะด้าษหุ้มืหลอด้ 

216.87 ล้านช้ิน

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

275.84  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น 6,415 ต้น
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โปรแกรมเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1  โคุรงการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

1,085.50  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เท้ียบเท้่ากัาริปลูกัต่้นไมื้ยืนต่้น  

25,244 ต้น

• กล่องแซนดวิ์ชุอบร�อนจากกระดาษัทีี�ได�รับการรบัรองจาก
 Program for the Endorsement of Forest Certification 
Scheme (PEFC)

• ทีดแทีนพลาสำติุกหุ�มหลอด ด�วยกระดาษัทีี�ได�รบัการรับรอง
จาก Forest Stewardship Council (FSC)

• กระดาษัใบเสำร็จร�าน 7-Eleven ทีี�ได�รับการรับรองจาก 
Forest Stewardship Council (FSC)

 โคุรงการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ้สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable)
• แก�วรกัษั์โลก ผลติุจากกระดาษัเคัลือบพอลิบวิทีลีินซคััซเินตุ (PBS : Polybutylene 

Succinate) สำำาหรบัเคัรื�องดื�มร�อน เยน็ ในร�าน 7-Eleven สำาขาพื�นทีี�เกาะ สำถืานศก่ษัา  
และสำำานักงาน จำานวน 870 สำาขา 

• ทีดแทีนพลาสำตุิกคันกาแฟ ด�วยไม�คันกาแฟสำลายตุัวได�ทีางชุีวภาพ
• ไม�เสีำยบลูกชุิ�นสำลายตุัวได�ทีางชุีวภาพ

2

3  โคุรงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซ่เคุิล (Recycled Content)
• วสัำดุสิำ�นเป้ลืองในร�าน 7-Eleven ทีี�ผลติุจากวัสำดุรไีซเคัลิ อาทิี ถืงุขยะ ถืงุหหิู�ว พาเลที

วางนำ�าดื�ม
• ถืงุขยะทีี�ใชุ�ในสำำานกังาน และศนูยก์ระจายสำนิคั�า บรษิัทัี ซพี ีออลล ์จำากดั (มหาชุน)
• กล่องกระดาษัลูกฟูกผลิตุจากกระดาษัรีไซเคัิล บริษััที ซีพีแรม จำากัด

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

276.96  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น 6,441 ต้น

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้พีลาสติ่กั 873.63 ตัน 

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

6,262.85  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น

145,648 ต้น

 โคุรงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำามาใช้ซ่ำ�าได้ (Reusable)
• ถื.ถืุงทีนทีาน ทีี�ได�รับการออกแบบให�มีคัวามทีนทีาน สำามารถืนำามาใชุ�ซำ�าได�

4
ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณขัยะพีลาสติ่กั 

5,217.87 ล้านช้ิน

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

75,585  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น 

1,757,791 ต้น
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ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริใช้บริริจุภัณฑ์พีลาสติ่กัชนิด้ 
ใช้ครัิ�งเดี้ยวท้ิ้ง 

26,405.15 ตัน 

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

265,268.48  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น  

6,169,034 ต้น

ลด และทดแทน การใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค 

โคุรงการต่อเนื่องรวมพลังคุนไทย เลิกใช้ถุ้งพลาสติก
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) ให�คัวามสำำาคััญกับการแก�ปัญหาสิำ�งแวดล�อมทีี�เกิดจาก
ขยะพลาสำติุก โดยร่วมมือกับกระทีรวงทีรัพยากรธิ์รรมชุาติุและสิำ�งแวดล�อม เป็นผู�นำาในการ 
ขบัเคัลื�อนการงดใชุ�ถืงุพลาสำตุกิ พร�อมป้ระกาศเจตุนารมย์เลกิใชุ�ถืงุพลาสำตุกิ ตัุ�งแตุ่วันทีี� 1 มกราคัม  
2564 เป็นตุ�นมา รวมทีั�งรเิริ�มแคัมเป้ญรณีรงค์ัให�ลกูคั�านำาถืงุส่ำวนตุวัมาใชุ�บรกิารทีี�ร�าน 7-Eleven  
สำ่งผลให�ในปี 2564 ร�าน 7-Eleven ทีั�วป้ระเทีศ สำามารถืลดใชุ�ถืุงพลาสำติุกได� 4,140 ล�านใบ  
นอกจากป้ระสำบคัวามสำำาเร็จในการกระตุุ�นลูกคั�าให�คัวามร่วมมือในการไม่รับถืุงพลาสำติุกแล�ว  
เพื�อเป็นการตุอกยำ�าและสำร�างคัวามตุระหนักให�ลูกคั�าเห็นคัวามสำำาคััญของการลดใชุ�พลาสำติุก
อย่างตุ่อเนื�อง บริษััทียังดำาเนินโคัรงการลดใชุ�พลาสำติุกชุนิดใชุ�คัรั�งเดียวทีิ�ง (Single-use  
Plastic) ได�แก่ ชุ�อน หลอด แก�ว ในปี 2564 สำามารถืลดใชุ�พลาสำติุกชุนิดใชุ�คัรั�งเดียวทีิ�ง 
(Single-use Plastic) ได� 1,519 ล�านชุิ�น สำะที�อนให�เห็นถื่งคัวามมุ่งมั�นของบริษััทีในการเป็น
ผู�นำาด�านการจัดการบรรจุภัณีฑ์์ทีี�ยั�งยืน เพื�อป้้องกันผลกระทีบเชิุงลบ สำร�างคัวามยั�งยืนด�าน 
สำิ�งแวดล�อมให�กับชุุมชุน สำังคัม และป้ระเทีศชุาตุิ พร�อมสำ่งตุ่อให�คันรุ่นหลังสำืบไป้

ลดขยะบรรจุภัณฑ์ ทั้งพลาสติกและไม่ใช่พลาสติก หลังการบริโภค

โคุรงการ “ถ้ังคุัดแยกข้ยะ”
บรษิัทัี ซพี ีออลล์ จำากดั (มหาชุน) จดัให�มีโคัรงการ “ถัืงคัดัแยกขยะ” รณีรงค์ัให�คันไทียชุ่วยกัน 
คััดแยกขยะพลาสำติุก เพื�อนำาเข�าสู่ำกระบวนการตุามแนวคัิดเศรษัฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) อย่างยั�งยืน ในปี 2564 บริษััทีวางถืังคััดแยกขยะบริเวณีด�านหน�าร�าน 7-Eleven 
จำานวน 12,247 สำาขาทีั�วป้ระเทีศ พร�อมทีั�งป้ระสำานคัวามร่วมมือกับ 7 มหาวิทียาลัย และเพจ 
ลุงซาเล�งกับขยะทีี�หายไป้ผลักดันโคัรงการนวัตุกรรมทีี�เกิดจากไอเดียของคันรุ่นใหม่นำาไป้สู่ำ 
การรณีรงค์ัให�เกิดการแยกขยะทีี�ถืูกตุ�องตุ่อยอด สู่ำโคัรงการ “ถืังขยะอัจฉริยะ” (Circular 
Bin) สำำาหรับใชุ�บนแพลตุฟอร์มแอป้พลิเคัชุัน “กรีนทีูเก็ที”(Green2Get) เป้ลี�ยนถืังขยะ 
หน�าร�าน 7-Eleven เป็นถืังขยะอัจฉริยะ (Circular Bin) กว่า 40 แห่ง ใน 7 มหาวิทียาลัยพื�นทีี�
กรุงเทีพและป้ริมณีฑ์ล โดยทีำางานร่วมกับแอป้พลิเคัชุันกรีนทีูเก็ที (Green2Get Application) 
ผู�ใชุ�สำแกนบาร์โคั�ดสิำนคั�าใด ๆ บริเวณีหน�าถืังขยะ แอป้พลิเคัชุันจะบอกวิธิ์ีการคััดแยกและ 
ถืังทีี�คัวรทีิ�งให�ถืูกตุ�อง ซ่�งจะชุ่วยให�ขยะพลาสำตุิกเข�าสู่ำระบบเศรษัฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) อย่างมีป้ระสำิทีธิ์ิภาพ 
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ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณขัยะพีลาสติ่กัสู่กัาริฝังกัลบ 

234.09 ตัน 

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

344.90  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น  

8,021 ต้น

โคุรงการ “ถุ้งหูหิ�วร้าน 7-Eleven” จากฟิิล์มพันพาเลทศูนย์กระจายสินคุ้า
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) ร่วมกับ บริษััที สำยาม คัราฟที์ อุตุสำาหกรรม จำากัด บริษััที 
สำุเอซ เซอร์วิสำเซสำ ป้ระเทีศไทีย จำากัด และ บริษััที นารายณี์แพคั จำากัด นำาขยะพลาสำตุิกจาก 
ฟิล์มพันพาเลทีของศูนย์กระจายสำินคั�า 4 พื�นทีี� ศูนย์กระจายสำินคั�าบางบัวทีอง สำุวรรณีภูมิ  
มหาชุยั และชุลบรีุ รไีซเคัลิผลติุเป็นถืงุหูหิ�วสำำาหรบัใชุ�ในร�าน 7-Eleven คัวามหนา 37 ไมคัรอน 
ซ่�งมีคัุณีสำมบัตุิทีนทีานสำามารถืนำากลับมาใชุ�ซำ�าได�

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณขัยะพีลาสติ่กัสู่กัาริฝังกัลบ  

42.97 ตัน 

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

59.13  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เที้ยบเท่้ากัาริปลูกัต้่นไม้ืยืนต้่น  

1,375 ต้น

โคุรงการ “เสื�อพนักงาน” จากข้วดพลาสติก
บรษิัทัี ซพี ีออลล์ จำากัด (มหาชุน) นำาขวดพลาสำติุกมารีไซเคัลิเป็นเสืำ�อเคัรื�องแบบของพนกังาน 
ร�าน 7-Eleven โดยใชุ�ขวดพลาสำตุิกรีไซเคัิล ขนาด 1.5 ลิตุร จำานวน 4 ขวด ตุ่อการผลิตุเสำื�อ
พนกังาน 1 ตุวั ผลติุเสืำ�อโป้โลของพนกังานศนูยก์ระจายสำนิคั�า และผลติุเสืำ�อโป้โลสำำาหรบัพนกังาน
สำายสำำานักงาน โดยใชุ�ขวดพลาสำตุิกรีไซเคัิล ขนาด 1.5 ลิตุร จำานวน 8 ขวด ตุ่อการผลิตุเสำื�อ
พนักงาน 1 ตุัว ปัจจุบันสำามารถืผลิตุเสำื�อพนักงานกว่า 339,415 ตุัว และสำามารถืลดป้ริมาณี
ขวดพลาสำตุิกเพื�อนำาเข�าสำู่กระบวนการรีไซเคัิลไป้แล�วกว่า 1,432,452 ขวด

โคุรงการต่อเนื่องกล่องวิเศษ Recycling for Sharing 
บรษิัทัี ซพี ีออลล์ จำากัด (มหาชุน) เป็นตัุวกลางในการรวบรวมกล่องนมยูเอชุที ี(UHT) กล่องนำ�าผลไม�หรอืกล่องเคัรื�องดื�มเพื�อรไีซเคัลิเป็นชุุดโตุ๊ะ 
เก�าอี� ให�กับโรงเรยีนทีี�ขาดแคัลน โดยในปี 2564 สำามารถืรวบรวมกล่อง จำานวน 100,000 กล่อง สำามารถืผลิตุเป็นโตุ๊ะ เก�าอี� ได� 40 ชุุด ส่ำงมอบให�
กบัโรงเรียนบ�านแม่โตุ๋ และโรงเรียนบ�านแม่ยางห�า ตุำาบลบ่อแก�ว อำาเภอสำะเมิง จงัหวดัเชุยีงใหม่

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)221



ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณขัยะพีลาสติ่กัสู่กัาริฝังกัลบ  

258 ตัน 

โคุรงการ Zero Waste to Landfill
บริษัทัี ซพีีแรม จำากดั โรงงานลาดกระบัง มแีนวคัดิในการบริหารจดัการขยะและวัสำดุเหลอืใชุ�  
กลุ่มพลาสำติุกและกลุ่มขยะอื�น ๆ  ขยะกลุ่มพลาสำติุกมีการดำาเนินการ 2 แนวทีาง ดงันี� 1.กลุ่มขยะ
พลาสำตุกิป้นเป้ื้อนน�อย จะถืกูนำาเข�าสู่ำกระบวนการล�างป่ันแห�ง และหลอมเป็นเมด็พลาสำตุกิใหม่  
2. กลุ่มขยะพลาสำติุกป้นเป้ื้อนมากทีี�ไม่สำามารถืเข�าสู่ำกระบวนการล�างได� จะถูืกพฒันาเป็นวัตุถืดุบิ
เชืุ�อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) เพื�อผลิตุกระแสำไฟฟ้าพลังงานสำะอาด ซ่�งทีั�ง  
2 แนวทีาง เป็นการนำาขยะและวัสำดุเหลอืใชุ�ไป้ใชุ�ป้ระโยชุน์ตุามศักยภาพของขยะกลุ่มพลาสำติุก  
เพื�อทีดแทีนการกำาจดัด�วยกระบวนการฝังกลบ

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

เปลี�ยนขัวด้นำ�าพีลาสติ่กัเป็นชุด้ PPE  

เพ่ี�อบุคลากัริท้างกัาริแพีท้ย์ จำานวน  

1,000 ชดุ

ลด้ปริิมืาณขัยะจากัขัวด้นำ�าพีลาสติ่กั 

สู่กัาริฝังกัลบ 

96,500 ขวด 

1,930.70 กโิลกรมั

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั 

2.97 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เปลี่ยนข้วดนำ�าพลาสติกเป็นชุด PPE เพื่อบุคุลากรทางการแพทย์ 
บรษิัทัี สำยามแม็คัโคัร จำากดั (มหาชุน) ร่วมกับ บรษิัทัี อนิโดรามา เวนเจอร์สำ จำากดั (มหาชุน) 
เปิดจดุรบับรจิาคัขวดนำ�าพลาสำติุกป้ระเภที PET จากพนกังาน นำาร่องทีี�ศนูย์จำาหน่ายสำนิคั�า แม็คัโคัร 
5 สำาขา ได�แก่ สำาขานคัรป้ฐม สำาขาศาลายา สำาขาเพชุรเกษัม สำาขาบางบอน และสำาขาจรัลสำนิทีวงศ์ 
เพื�อส่ำงมอบให�บรษิัทัี อนิโดรามาฯ นำาไป้รไีซเคัลิเป็นผ�าโพลีเอสำเตุอร์รีไซเคัลิ ร�อยละ 100 และ 
นำาไป้ตัุดเย็บเป็นชุุด PPE เพื�อบุคัลากรทีางการแพทีย์ในชุ่วงสำถืานการณ์ีการแพร่ระบาดของ 
โรคัตุดิเชืุ�อไวรสัำโคัวดิ 19 โดยขวดนำ�าพลาสำติุก PET ขนาด 600 มลิลลิติุร จำานวน 18 ขวด สำามารถื
รไีซเคัลิเป็นเสำ�นใยในการผลิตุชุุด PPE ได�จำานวน 1 ชุุด เทียีบเท่ีากับการป้ระหยดัพลงังานจาก
การเปิดไฟเป็นเวลานาน 54 ชัุ�วโมง 

แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

คัดแยก / เก็บรวบรวม

คัดแยก / เก็บรวบรวม

ลางทำความสะอาด / ปนใหแหง

อัดกอน RDF เตาเผาขยะชนิด Moving Grata ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานสะอาด

เขาเตาหลอมอัดเปนเม็ดพลาสติกใหม

222 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ซีีพีี ออลล์ ใส่ใจกัาริจัด้กัาริอาหาริส่วนเกัินและขัยะอาหาริ โด้ยมุ่ืงลด้ 
ขัองเสีย หมุืนเวียนนำากัลับมืาใช้ใหม่ื พีร้ิอมืสานความืร่ิวมืมืือกัับ 
ท้กุัภาคส่วนในกัาริจดั้กัาริขัยะและขัองเสยี ควบคูกั่ับกัาริริณริงคใ์ห้ปริะชาชน 
ปริบัเปลี�ยนพีฤติ่กัริริมืสู่กัาริบริิโภคที้�ยั�งยนื เป็นกัาริริวมืพีลังหวงัลด้กัาริ
ปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั และลด้ผลกัริะท้บต่่อสิ�งแวด้ล้อมืไปด้้วยกััน

การจัดการขยะ 
อย่างยั่งยืน

สนบัสนนุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื

SDG6	 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนำา้และสุขอนามัยสำหรับทกุคน	และมกีารบริหารจดัการ 
	 	 ทีย่ัง่ยนื

6.3 ยกัริะด้บัคุณภาพีนำ�า โด้ยลด้มืลพ่ีษ ขัจัด้กัาริท้ิ้งขัยะและลด้กัาริปล่อยสาริเคมีืและวสัด้อุนัต่ริาย 

SDG12	สร้างหลักประกันให้มีรปูแบบการบริโภคและผลิตท่ียัง่ยนื

12.3 ลด้ขัยะเศษอาหาริในกัาริค้าปลีกัและผู้บริิโภค และลด้กัาริสูญ่เสียอาหาริจากักัริะบวนกัาริผลิต่ 
และห่วงโซ่ีอุปท้าน

12.4 กัาริจดั้กัาริสาริเคมืแีละขัองเสยีท้กุัชนดิ้ต่ลอด้วงจริชีวิต่ขัองสิ�งเหล่านั�นด้้วยวิธี์ที้�เป็นมิืต่ริต่่อสิ�งแวด้ล้อมื 
ต่ามืกัริอบความืร่ิวมืมืือริะหว่างปริะเท้ศที้�ต่กัลงกัันแล้ว และลด้กัาริปลด้ปล่อยสิ�งเหล่านั�นออกัสู่อากัาศ 
นำ�า และดิ้น อย่างมีืนยัสำาคญั่ เพ่ี�อจะลด้ผลกัริะท้บท้างลบต่่อสุขัภาพีขัองมืนษุย์และสิ�งแวด้ล้อมื

12.5 ลด้กัาริผลติ่ขัองเสียโด้ยกัาริป้องกััน กัาริลด้ กัาริแปริรูิปเพ่ี�อนำากัลับมืาใช้ใหม่ื และกัารินำามืาใช้ซีำ�า



การจัดการข้ยะอย่างยั่งยืน

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
โคริงกัาริ Food Waste Management พ่ี�นท้ี�เกัาะสมุืย

โคริงกัาริต้่นกัล้าไร้ิถัืงขัยายผล 128 โริงเรีิยน

โคริงกัาริลด้กัาริต่ดั้จ่ายสินค้าอาหาริแบบบูริณากัาริ

โคริงกัาริ Zero Waste to Landfill

โคริงกัาริบริิจาคอาหาริส่วนเกิันให้มูืลนธิ์ิ 

ลดปริมาณอาหารส่วนเกินหรืออาหารเหล่อท่�ต้องนำาไปทิ�งและ 
ลดปริมาณขยะท่�เกิดจากการดำาเนินงานของบริษััทท่�ต้องนำาไปสู่ 
การฝ๊้งกลบเป็นศูนย์

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่วย : ร้ิอยละ)

ผลการดำเนินงานท่ีสำคญั ปี 2564
ปริิมืาณขัองเสยีที้�นำากัลบัไปใช้ปริะโยชน์ได้้ ร้ิอยละ 69.87 จากัปริิมืาณ 
ขัองเสยีทั้�งหมืด้

ลด้ปริิมืาณอาหาริส่วนเกันิหรืิออาหาริเหลือท้ิ้ง 21,343.72 ตั่น

นำาขัยะอาหาริไปใช้ปริะโยชน์ 12,611.83 ต่นั 

เป้าหมาย 
ปี	2564

30 เป้าหมืาย 
ปี 2573

100

2562 30.36

2563
31.79 

2564
57.98

ลดขยะฝังกลบ
ให้เป็น

0

หมายเหตุุ : ผลการดำาเนินงานคัรอบคัลุมเฉพาะอาหารสำ่วนเกิน ของกลุ่มซีพี ออลล์
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ความเสี่ยงและโอกาส
รายงานขององค์ัการอาหารและการเกษัตุรแห่งสำหป้ระชุาชุาตุ ิ (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) พบว่า  
1 ใน 3 ของอาหารทีี�ผลิตุทีั�งปีกลายเป็นขยะอาหาร ซ่�งมสีำาเหตุุจาก
ปัจจยัการผลิตุอาหารทีี�มากเกินคัวามจำาเป็น ตุลอดจนการขนส่ำง การจดั 
จำาหน่าย รวมไป้ถื่งการบริโภคัทีี�ก่อให�เกิดอาหารส่ำวนเกินเพิ�มข่�น  
โดยส่ำงผลให�เกิดการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกป้ระมาณีร�อยละ 8 ของโลก  
ปัจจุบันองค์ักรตุ่าง ๆ ได�เล็งเห็นคัวามสำำาคััญของการจัดการอาหาร 

แนวทางการดำาเนินงาน
การตุระหนักถื่งคัวามสำำาคััญของการจัดการของเสำียและขยะอาหาร
อย่างยั�งยนื ส่ำงผลให�บริษัทัี ซพี ีออลล์ จำากัด (มหาชุน) และบริษัทัีย่อย  
(“บริษััที”) มีป้ริมาณีของเสำียและขยะอาหารจากการดำาเนินธิ์ุรกิจ 
ทีี�ลดลง ซ่�งชุ่วยให�บริษัทัีลดคัวามเสีำ�ยงเรื�องการใชุ�ทีรัพยากรเกนิจำาเป็น
ในการผลิตุ และลดผลกระทีบตุ่อสิำ�งแวดล�อม ตุลอดจนลดคั่าใชุ�จ่าย
ในการกำาจัดของเสีำย โดยบริษััทีกำาหนดนโยบายการจัดการสูำญเสำีย
อาหารและขยะอาหาร เพื�อตุอบสำนองตุอ่เป้า้หมายการมุ่งสู่ำการจัดการ 
ของเสีำยด�วยวิธิ์ีฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)  
ในปี 2573 และร่วมขับเคัลื�อนเป้า้หมายการพัฒนาทีี�ยั�งยืนขององคัก์าร
สำหป้ระชุาชุาตุเิป้้าหมายทีี� 12 ผ่านการดำาเนนิโคัรงการบรหิารจัดการ
อาหารส่ำวนเกิน (Food Surplus) การสำูญเสำียอาหาร (Food Loss) 
ในกระบวนการผลิตุ และขยะอาหาร (Food Waste) รวมถื่งของเสำีย  
(Waste) ป้ระเภทีอื�น ๆ ทีี�เกิดจากการดำาเนินธิ์ุรกิจ โดยป้ระยุกตุ์ใชุ�
แนวทีางขององคั์การอาหารและเกษัตุรแห่งสำหป้ระชุาชุาตุิ (Food 

ส่ำวนเกินและขยะอาหาร สำอดคัล�องตุามเป้้าหมายการพัฒนาทีี�ยั�งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้้าหมายทีี� 12.3 การลด
ป้ริมาณีขยะอาหารลงคัร่�งหน่�งภายในปี 2573 ตุลอดจนการส่ำงเสำริม 
การลดของเสำยีในภาคัอุตุสำาหกรรม ภาคัธุิ์รกจิ และผู�บรโิภคั ให�สำามารถื
หมุนเวียนนำากลับไป้ใชุ�ป้ระโยชุน์ เพื�อลดการขาดแคัลนทีรัพยากร 
และผลกระทีบตุ่อสำิ�งแวดล�อมให�น�อยทีี�สำดุ พร�อมทีั�งสำร�างคัวามมั�นคัง
ทีางอาหารให�เกิดข่�น 

and Agriculture Organization of the United Nations : FAO)  
ภายใตุ�หลักการ 1P3Rs 1. การป้้องกนั (Prevention) 2. การลดใชุ�  
(Reduction) เพิ�มป้ระโยชุน์ 3. การนำามาผลิตุเพื�อใชุ�ซำ�า (Reuse) 
4. การนำามาใชุ�ใหม่ (Recycling) ตุามแนวคัิดเศรษัฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) 

ซ่�งหน่�งในปัจจัยคัวามสำำาเร็จ คัือ การจัดทีำาฐานข�อมูลโดยจำาแนกตุาม
กิจกรรมทีางธุิ์รกิจตัุ�งแตุ่ตุ�นนำ�าจนถื่งป้ลายนำ�า คัรอบคัลุมทีั�งผู�ผลิตุ  
การขนส่ำงกระจายสำนิคั�า การจัดจำาหน่าย ตุลอดจนการบรโิภคัทีี�เกี�ยวข�อง 
กับการทีำาให�เกิดของเสำีย (Waste) และขยะอาหาร (Food Waste) 
ทีำาให�บริษััทีสำามารถืป้ระเมินการสำูญเสำีย วิ เคัราะห์สำัดส่ำวน  
องคัป์้ระกอบ และป้ระเภทีของเสำยีและขยะอาหาร นำาไป้สู่ำการกำาหนด
กลยุทีธิ์ ์และมาตุรการลดการสำญูเสำยีตุลอดห่วงโซ่อปุ้ทีานทีี�เหมาะสำม
และตุรงจุด รวมถื่งสำร�างคัวามร่วมมือกับคัู่คั�าได�อย่างเหมาะสำม

 อ่านรายละเอียดเพิ่ิ่มเติมได้ที่ 
 นโยบายการจัดการสูญ่เสียอาหารและขยะอาหาร	

  https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2021/06/Food-Loss-Waste-TH-2564.pdf

วัตถุดิบ
(Raw Material)

การแปรรูปและผลิตภัณฑ
(Processing and Product)

การขนสงและกระจาย
(Transport and Distribution)

ขายสงและขายปลีก
(Wholesale & Retail)

ลูกคาและผูบริโภค
(Customer & Consumer)
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สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน) 

ปริมาณของเสียที่นำไปใชประโยชน (ตัน) 

ปรมิาณสูญเสยีอาหาร (Food Loss) 
และขยะอาหาร (Food Waste) ทัง้หมด (ตนั)

ความเขมขนของการสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมดเปรียบเทียบกับยอดขายสินคาประเภทอาหาร

ปริมาณของเสียทั้งหมดตอรายได (ตันตอลานบาท) 

ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด (ตัน) ดวยวิธีการฝงกลบ

ปรมิาณสูญเสียอาหารและขยะอาหารทัง้หมด (ตัน) 
จำแนกตามกจิกรรมธุรกิจหรอืวงจรชวีติ (Lifecycle Stage)

256325622561 2564

135,440.47
174,461.64

126,402.29

170,754.05

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

256325622561 2564

88,692.43
126,259.35

78,472.83

119,309.77

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

256325622561 2564

0.194 0.186
0.217

0.290

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

256325622561 2564

54,702.33

58,863.75

56,392.72
58,563.07

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

256325622561 2564

46,748.03
48,202.29

47,929.46

51,367.85

การแปรรูปและผลิต ขนส�งและกระจายสินค�า ค�าส�ง ค�าปลีก

12,942.78

17,930.64

26,825.59864.06

เป�าหมาย
ป� 2564

40,600

256325622561 2564

0.1937 0.1860
0.2174

0.0849
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บริษััทีตุระหนักถื่งการเกิดของเสำียจากการดำาเนินธิ์ุรกิจตุลอดห่วงโซ่คัุณีคั่า ตุั�งแตุ่กระบวนการผลิตุ การขนสำ่ง การกระจายสำินคั�า รวมถื่งการ
จำาหน่าย ซ่�งอาจก่อให�เกิดป้ริมาณีของเสำีย สำ่งผลให�ป้ระสิำทีธิ์ิภาพของกระบวนตุ่าง ๆ ดังกล่าวลดลง และเพิ�มคั่าใชุ�จ่ายในการกำาจัดของเสำีย 
บริษััทีจ่งดำาเนินโคัรงการเชุิงกลยุทีธิ์์ (Strategic Initiatives) และกิจกรรมทีี�หลากหลาย ได�แก่ กระบวนการตุิดตุามตุรวจสำอบของเสำีย การนำา
ของเสำียกลับไป้ใชุ�ใหม่ตุามแนวคัิดเศรษัฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการร่วมมือกับชุุมชุน คัู่คั�า และองคั์กรภายนอก  
เพื�อลดป้ริมาณีของเสำียและขยะอาหารอย่างยั�งยืน 

ลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และจัดการขยะอาหาร (Food Waste) 
บริษััทีนำาแนวทีางการบริหารจัดการอาหารเพื�อลดป้ริมาณีขยะอาหารขององคั์การอาหารและเกษัตุรแห่งสำหป้ระชุาชุาตุิ (Food and  
Agriculture Organization of United Nations : FAO) ร่วมกับ โคัรงการสำิ�งแวดล�อมแห่งสำหป้ระชุาชุาตุิ (United Nations Environment  
Programme : UNEP) มาป้ระยุกตุ์ใชุ�ในการดำาเนินการของบริษััที ผ่านการดำาเนินโคัรงการตุ่าง ๆ ในปี 2564 ดังนี�

กลุ�มอาหารสําเร็จรูป
655.59 ตัน / ร�อยละ 1.12

สัดสวนของการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร จำแนกตามหมวดอาหาร (Food Category)

ปริมาณขยะอาหารที่นำกลับไปใชประโยชน ปรมิาณขยะอาหารท่ีนำกลับไปใชประโยชน  จำแนกตามวธิกีำจดั (Destination)

17,300.03 ตันต�อป� / ร�อยละ 31.58 

17,943.04 ตันต�อป� / ร�อยละ 30.35 

18,033.87 ตันต�อป� / ร�อยละ 31.77 

12,611.83 ตันต�อป� / ร�อยละ 21.542564

2563

2562

2561

88.49 ตันต�อป� / ร�อยละ 0.70

508.76 ตันต�อป� / ร�อยละ 4.03

12,014.58 ตันต�อป� / ร�อยละ 95.26

พลังงาน

ปุ�ย

อาหารสัตว�

กลุ�มพ�ช ผัก และผลไม�
19,899.06 ตัน / ร�อยละ 33.98

โครงการวัดปริมาณ
การสูญเสียขยะอาหารและของเสีย

• โครงการยกระดับการจัดการฐานขอมูลอางอิงตามมาตรฐานสากล

โครงการลดปริมาณการสูญเสีย
ขยะอาหารและของเสีย

• โครงการลดการตัดจายสินคาอาหารแบบบูรณาการ AI Ordering 
• โครงการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบ
• โครงการบริจาคอาหารสวนเกินผานมูลนิธิ

โครงการนำขยะอาหาร
และของเสียกลับมาใชใหม

• โครงการ ZERO Waste to Landfill
• โครงการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช

ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ 

กลุ�มเนื้อสัตว�และอาหารทะเล
3,766.27 ตัน / ร�อยละ 6.43

กลุ�มผลิตภัณฑ�จากนม
2,315.32 ตัน / ร�อยละ 3.95

กลุ�มอาหารพร�อมรับประทาน
18,041.47 ตัน / ร�อยละ 30.81

กลุ�มเคร�่องดื่ม
1,265.83 ตัน / ร�อยละ 2.16

กลุ�มเบเกอร�่
12,593.43 ตัน / ร�อยละ 21.50

กลุ�มอื่น ๆ
26.11 ตัน / ร�อยละ 0.04
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มาตรการป้องกัน (Prevention) ไม่ให้เกิดขยะอาหารและของเสียตั้งแต่ต้นทาง 

โครงการลดการตัดจ่ายสินค้าอาหารแบบบูรณาการ AI Ordering 
บริษััทีศ่กษัาและพัฒนาเทีคัโนโลยีในการชุ่วยลดป้ริมาณีขยะอาหารและการสำูญเสำียสำินคั�า 
ในร�าน 7-Eleven ทีุกสำาขา โดยการป้ระมวลข�อมูลทีี�สำำาคััญและใชุ�ปัญญาป้ระดิษัฐ์ (Artificial 
Intelligence) หรือ AI ชุ่วยคัำานวณีเพื�อแนะนำายอดสำั�งสำินคั�าให�กับพนักงานในร�าน 7-Eleven 
ผ่านการใชุ�ข�อมูลในอดีตุวิเคัราะห์ยอดขายสำินคั�าทีี�ขายดีและสิำนคั�าคังเหลือ ชุ่วยให�พนักงาน
ร�าน 7-Eleven สำามารถืตุรวจสำอบยอดและแก�ไขยอดสำั�งสำินคั�าได�ตุามสำถืานการณี์ตุ่าง ๆ  อาทีิ  
การจัดสำินคั�าโป้รโมชัุนในชุ่วงเหตุุการณี์พิเศษั โดยแบ่งตุามอายุสิำนคั�า ได�แก่ สำินคั�าอายุยาว  
เชุน่ สำนิคั�าทีี�มอีายกุารเกบ็รกัษัา (Shelf Life) ตัุ�งแตุ ่7 วนัข่�นไป้ เป็นตุ�น และสิำนคั�าอายสัุำ�น เชุน่  
สำินคั�าทีี�มีอายุการเก็บรักษัา ตัุ�งแตุ่ 1-6 วัน เป็นตุ�น ผลการดำาเนินโคัรงการเบื�องตุ�นส่ำงผล 
ให�พนักงานสำามารถืจัดหาสำินคั�าขายดีได�เหมาะสำมและเพียงพอตุ่อคัวามตุ�องการของลูกคั�า  
อีกทีั�งลดป้ริมาณีการสำูญเสำียสำินคั�าคังเหลือและป้ริมาณีขยะอาหารภายใน ร�าน 7-Eleven  
โดยในปี 2564 บริษััทีสำามารถืลดป้ริมาณีขยะอาหารได� 5,079.31 ตุัน

โครงการบริหารการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
บริษััที สำยามแม็คัโคัร จำากัด (มหาชุน) ป้้องกันการสำูญเสำียวัตุถืุดิบและผลิตุภัณีฑ์์ โดยการพัฒนาแอป้พลิเคัชุัน “E-Ordering” สำำาหรับจัดเก็บ
การคัำานวณีข�อมูลป้ริมาณีสำินคั�าทีี�สำัมพันธิ์์กับยอดสำั�งซื�อ โดยสำามารถืเพิ�มป้ระสำิทีธิ์ิภาพการสำั�งซื�อให�เป็นระบบ เพิ�มคัวามถืูกตุ�อง ลดเวลาการ
ทีำางาน และลดข�อจำากัดของการสำั�งซื�อสำินคั�าจากลูกคั�าในพื�นทีี� โดยสำามารถืลดเวลาการสำั�งซื�อกว่า 478,000 ชุั�วโมงตุ่อปี คัิดเป็นผลตุอบแทีน
กว่า 7.4 ล�านบาทีตุ่อปี

โครงการลดของเสียในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการหลัก Zero Waste to Landfill
บรษิัทัี ซพีแีรม จำากดั ให�คัวามสำำาคัญัในการพัฒนากระบวนการ และอุป้กรณ์ีในกระบวนการผลิตุ เพื�อชุ่วยลดการสำูญเสำียอาหาร และลดการใชุ�
วัตุถืุดิบทีี�เกินคัวามจำาเป็น ในปี 2564 มีการดำาเนินการเพื�อลดการสูำญเสำียในกระบวนการผลิตุ เชุ่น ลดป้ริมาณีการสูำญเสำียจากการตัุดแตุ่ง
วตัุถืดุบิ ลดการสำญูเสำยีด�วยเคัรื�องตุดัแตุง่ด�วยพลงังาน Ultrasonic การพัฒนาเคัรื�องจกัรเพื�อลดป้รมิาณีการสำญูเสำยีจากสำนิคั�าหลน่พื�น เป็นตุ�น

มาตรการการลดใช้ (Reduction) โดยการเพิ่มประโยชน์ 

โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ
บรษิัทัี ซพี ีออลล ์จำากดั (มหาชุน) รว่มมือกบัมลูนธิิ์ติุา่ง ๆ  ในการสำง่มอบอาหารสำว่นเกนิทีี�เกดิ
จากอาหารทีี�ทีางร�าน 7-Eleven สัำ�งมาเกินคัวามตุ�องการของลกูคั�า โดยส่ำงมอบให�กบัชุุมชุน องคัก์ร
เพื�อสำังคัม องคั์กรการกุศล และผู�ยากไร� ซ่�งเป็นอาหารทีี�อยู่ในสำภาพสำมบูรณี์ ยังคังคัุณีภาพดี  
และสำามารถืบริโภคัได� ตุลอดจนได�รับตุราสัำญลักษัณี์ อย. และระบุวันหมดอายุบนสิำนคั�า 
ทีี�ชุัดเจน เชุ่น ขนมปัง แซนด์วิชุ นม ผัก อาหารก่�งสำำาเร็จรูป้ ผลไม� และอาหารป้รุงสำุก เป็นตุ�น  
ในปี 2564 บรษิัทัีได�สำง่มอบอาหารส่ำวนเกนิจากร�าน 7-Eleven ในเขตุราชุดำาเนิน เขตุพระโขนง  
พื�นทีี�อำาเภอหัวหิน และพื�นทีี�ภูเก็ตุ รวม 117 สำาขา ให�กับมูลนิธิ์ิรักษั์อาหาร (SOS Thailand)  
และมูลนธิิ์ ิVV Share Foundation เพื�อสำง่มอบ 
อาหารส่ำวนเกนิให�กับชุุมชุนและกลุ่มเป้ราะบาง  
รวมทีั�งบริษััทีมีแผนขยายผลการดำาเนินการ
ไป้ยงัร�าน 7-Eleven เพิ�มอีก 89 สำาขา ในเขตุ
คัลองเตุย และพื�นทีี�ภูเก็ตุ ในปี 2565 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ส่งมือบอาหาริส่วนเกิันกัว่า  

173,898 ม้ืออาหาร ให้กัับ 
118 ชุมชน 

ลด้ขัยะอาหาริสู่กัาริฝังกัลบ  

41.40 ตันต่อปี 

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

85.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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โครงการบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุในร้าน 7-Eleven
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) กำาจัดอาหารสำ่วนเกินสำินคั�าใกล�หมดอายุ แตุ่ยังคังคัุณีภาพและสำามารถืบริโภคัได� ทีี�เกิดจากการสำั�งมาเกิน
คัวามตุ�องการของลูกคั�า โดยแจกจา่ยให�กับพนกังาน ภายใตุ�โคัรงการ “อิ�มดมีีสุำข” รวมถืง่การนำาสิำนคั�ากลุ่มของกินของใชุ�ทีี�มีอายยุาว (Grocery) 
ก่อนหมดอายุ 1 – 2 เดือน และกลุ่มอาหารพร�อมทีาน (Ready to Eat) มาตุิดป้้ายเหลืองลดราคัา (Mark Down) นอกจากนี� บริษััทีได�กำาหนด
มาตุรฐานการจัดการสิำนคั�าตัุดจ่าย และกำาหนดให�หน่วยงานป้ระกันคัุณีภาพผลิตุภัณีฑ์์ (QA) ตุิดตุามการป้ฏิิบัตุิตุามมาตุรฐานทีี�กำาหนดไว�  
เพื�อคัวบคัุมคัุณีภาพของสำินคั�าตุลอดกระบวนการ สำร�างคัวามมั�นใจ และคัวามป้ลอดภัยให�กับผู�บริโภคั

โครงการต่อเน่ือง CP ALL Food Waste Management
บรษิัทัี ซพี ีออลล ์จำากดั (มหาชุน) มุ่งมั�นพฒันาชุุมชุนและสัำงคัมคัวบคัูไ่ป้กบัรกัษัาสิำ�งแวดล�อม
อย่างยั�งยืน ได�ขับเคัลื�อนนโยบายด�านสำิ�งแวดล�อมภายใตุ�โคัรงการ 7 Go Green (เซเว่น โก 
กรนี) ดำาเนนิโคัรงการ “CP All Food Waste Management” บริหารจัดการขยะและของเสำยีบน
เกาะสำมุยและเกาะพะงนั จงัหวัดสำรุาษัฎรธ์ิ์านี พร�อมทีั�งสำร�างจติุสำำาน่กในการอนุรกัษัสิ์ำ�งแวดล�อม
และการท่ีองเทีี�ยวเชิุงอนรุกัษ์ัให�กบัชุุมชุน ตุ่อเนื�องเป็นปีทีี� 2 โดยดำาเนินการบรหิารจดัการสิำนคั�า  
ใกล�หมดอายใุนร�าน 7-Eleven โดยเฉพาะสำนิคั�าป้ระเภทีอาหารสำด ด�วยการรวบรวมและคัดัแยก 
ขยะอาหารออกจากบรรจุภัณีฑ์์และสำ่งมอบให�กับเกษัตุรกร เพื�อใชุ�ป้ระโยชุน์นำาไป้เป็นอาหาร
เลี�ยงสำัตุว์หรือนำาไป้หมักทีำาเป็นปุ้�ยหมัก ในปี 2564 มีป้ริมาณีขยะอาหารและบรรจุภัณีฑ์์
พลาสำติุกทีี�รวบรวมได�จากร�าน 7-Eleven จำานวน 32 ตุนั พร�อมกันนี�ยงัร่วมมือกบัผู�นำาชุุมชุน  
โรงเรียน ภาคีัเคัรือข่ายกลุ่มอนุรักษั์สิำ�งแวดล�อม องคั์กรภาคัป้ระชุาสำังคัม และหน่วยงานใน 
พื�นทีี�เกาะสำมยุและเกาะพะงนัจดักจิกรรมเกบ็ขยะบรเิวณีชุายหาด ตุลอดจนการรณีรงคัล์ดและ 
คััดแยกขยะเพื�อการใชุ�ซำ�าและรีไซเคัิล โดยร่วมกับองค์ักรภาคัป้ระชุาสำังคัม ชุุมชุน 
และโรงเรียน ออกแบบและสำร�างศาลาพักรอรถืโดยสำารจากขยะพลาสำติุกและขวดแก�ว  
เป็นโคัรงการนำาร่องในพื�นทีี�โรงเรยีนแหลมหอย เกาะสำมุย ซ่�งเป็นศาลาแห่งแรกทีี�ทีำาจากขยะ  
จากการคัดัแยกและรวบรวมของชุุมชุนทีั�งหมดทีี�มคีัวามสำวยงาม ใชุ�การได�จริง และนับเป็นรปู้ธิ์รรม 
ทีี�จูงใจให�เกิดการคััดแยกและบรหิารจัดการขยะหลงัการบรโิภคัทีี�ได�รบัการยอมรบัในวงกว�าง 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ส่งมือบขัยะอาหาริให้เกัษต่ริกัริ 

3 เครือข่าย

ผลิต่เป็นอาหาริเลี�ยงสัต่ว์ 
และนำาไปหมัืกัท้ำาปุ๋ยหมัืกั  

29 ตันต่อปี

ลด้ขัยะอาหาริสู่กัาริฝังกัลบ  

29 ตันต่อปี

มาตรการการนำมาผลิตเพื่อใช้ซ้ำ (Reuse) 

โครงการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต 
บริษััที ซีพีแรม จำากัด (ลาดกระบัง) ให�คัวามสำำาคััญกับการบริหารจัดการการสำูญเสำียใน
กระบวนการผลิตุ โดยนำาวัตุถืุดิบสำ่วนเกินทีี�ผ่านกระบวนการผลิตุจากผลิตุภัณีฑ์์หลักแล�วมา
เพิ�มมลูคัา่พัฒนาเป็นผลิตุภณัีฑ์์ใหม่ ชุว่ยลดการเกิดคัวามสำญูเป้ล่าทีางอาหาร เชุน่ การพัฒนา
ผลิตุภัณีฑ์์ขนมปังกระเทีียมจากขอบขนมปัง

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณกัาริสูญ่เสียอาหาริ 
ในกัริะบวนกัาริผลิต่ 

1,969 ตันต่อปี

ลด้ค่าใช้จ่ายในกัาริจัด้กัาริขัยะอาหาริ  

375,840 บาทต่อปี

เพ่ี�มืมูืลค่าสินค้าสร้ิางยอด้ขัาย  

2.4 ล้านบาทต่อปี
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โครงการ ZERO Waste to Landfill 
บริษััที ซีพีแรม จำากัด บริหารจัดการขยะและวัสำดุเหลือใชุ�ตุามแนวทีางการบริหารจัดการ 
ของเสำยีตุามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) แบบผสำมผสำานอย่างมีป้ระสำทิีธิิ์ภาพทีั�วทีั�งองค์ักร 
จากการให�คัวามรู�และสำร�างคัวามตุระหนกัผา่นหลักสูำตุรอบรมพนกังานใหมแ่ละพนกังานทีั�วไป้
เป็นป้ระจำาทีกุปี ทีั�งนี� ของเสำยีทีี�เกดิข่�นสำามารถืนำาไป้ใชุ�ป้ระโยชุน์ได� ร�อยละ 100 โดยแบ่งตุาม 
ป้ระเภทีของเสำียทีี�เกิดข่�นตุั�งแตุ่ตุ�นทีาง ดังนี� 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

กัำาจัด้ขัยะด้้วยกัริะบวนกัาริฝังกัลบเป็น 0 
สร้ิางริายได้้จากัขัยะและวัสดุ้เหลือใช้ 

เฉล่ีย 49.6 ล้านบาทต่อปี 

มาตรการการนำมาใช้ใหม่ (Recycling) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ประเภทของเสีย ปริมาณท้ังหมด (ร้อยละ) การนำาไปใช้ประโยชน์

เศษัขนมปัง	
68.04

• ผลติอาหารสตัว์ได้ 14,225 ตันต่อปี

ขยะอาหาร
0.67 • ผลติอาหารสตัว์ได้ 138 ตนัต่อปี

• ผลติเป็นปุ�ยบำารงุต้นไม้รอบโรงงานได้ 2 ตนั
ต่อปี

ขยะกลุ่มกากตะกอน 
จากระบบบำบัดน้ำเสยี

16.43 • ผลติปุ�ยชว่ภาพและสารปรบัปรุงดนิได้  
3,434 ตนัต่อปี

ขยะพลาสตกิ
1.69

• หลอมเป็นเมด็พลาสตกิได้ 353 ตันต่อปี

กล่องนมและขยะอันตราย
0.05 • กล่องนมผ่านกระบวนการร่ไซเคิล 

เพ่�อใช้ในโครงการหลงัคาเข่ยว 13 ตนัต่อปี
• ขยะอนัตราย ใช้เป็นวตัถดุบิในโรงปนู

ขยะขวดแก้ว	ขวดพลาสติก
0.27

• สามารถนำาไปรไ่ซเคลิได้ 56 ตันต่อปี

วสัดุเหลอืใช้ื่
4.51

• คดัแยกเพ่�อรไ่ซเคลิได้ 942 ตันต่อปี

ขยะท่ัวไป
8.34 • เป็นเช่�อเพลงิ RDF ในโรงไฟื้ฟ้ื้าได้  

1,743 ตนัต่อปี
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โครงการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้ 
บรษิัทัี สำยามแมค็ัโคัร จำากดั (มหาชุน) มุ่งลดและนำาป้ริมาณีของเสำยี
จากการดำาเนินการกลับมาใชุ�ใหม่ ภายใตุ�แนวทีาง 3Rs (Reduce 
Reuse Recycle) ผ่านกิจกรรมทีี�หลากหลาย ดังนี�

 ยกระดับระบบ “Shrinkage Management System”  
ซ่�งเป้็นระบบบริหารจัดการข�อมูลสำินคั�าทีี�กลายเป้็น 
ขยะแล�วในศนูยจ์ำาหนา่ยสำนิคั�า เพื�อให�สำามารถืนำาของเสำยี
ไป้จัดการได�ตุามคัวามเหมาะสำมของป้ระเภทีของเสำีย

 โคัรงการ “ลดป้รมิาณีขยะอาหาร” โดยการนำาขยะอาหาร
ป้ระเภทีผลไม�ตุระกูลสำ�มและสำับป้ะรดไป้ผลิตุนำ�าหมัก
ชุวีภาพหรอืนำ�าหมกัอเีอม็ (Effectiveness Microorganism :  
EM) เพื�อเพิ�มมูลคั่าและสำามารถืนำาไป้ตุ่อยอดใชุ�ดับกลิ�น
ไม่พ่งป้ระสำงค์ั รวมถืง่นำาไป้ใชุ�ย่อยสำลายไขมนัตุามท่ีอนำ�าทีิ�ง
ในศูนย์จำาหน่ายสำินคั�า ในป้ี 2564 มีขยะอาหารสำด 
จำานวนกว่า 46.5 ตุัน ถืูกนำาไป้แป้รรูป้เป้็นนำ�าหมักอีเอ็ม

โครงการผลิตภัณฑ์ยาจากก้านและใบกะเพรา 
ข�าวกะเพราเป็นเมนูยอดฮิิตุของร�าน 7-Eleven และกะเพราก็เป็น
วัตุุดิบหลักทีี�ใชุ�จำานวนมากในแตุ่ละวัน ซ่�งในกระบวนการผลิตุ 
ข�าวกะเพรายงัมีส่ำวนของการคัดัแยกใบกะเพรา และมีส่ำวนคัดัทีิ�งคัอื
ดอก กิ�ง ก�าน และลำาตุ�น บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) และ
บริษััที ซีพีแรม จำากัด ร่วมมือกับ สำถืาบันวิจัยวิทียาศาสำตุร์และ
เทีคัโนโลยีแห่งป้ระเทีศไทีย (วว.) กระทีรวงการอุดมศ่กษัา 
วทิียาศาสำตุร ์วจิยั และนวตัุกรรม (อว.) ในการเพิ�มมลูคัา่ของสำว่น
คััดทีิ�งของกระเพรา ดอก กิ�ง ก�าน และลำาตุ�น กะเพรา ทีี�เป็นสำ่วน
เหลือในกระบวนการผลิตุมาตุ่อยอดเป็นผลิตุภัณีฑ์์อาหารเสำริม
เพื�อสำุขภาพและยาสำมุนไพรทีางเลือก

โครงการยกระดับการจัดการฐานข้อมูลอ้างอิงตามมาตรฐานสากล 
บริษััทีวัดวิเคัราะห์ข�อมูลและสำ่วนป้ระกอบของขยะอาหารจากกิจกรรมการดำาเนินธิ์ุรกิจ โดยแบ่งข�อมูลออกเป็น 7 กลุ่ม ได�แก่

ในปี 2564 บริษััทีมีป้ริมาณีขยะอาหารทีั�งหมด 58,563.07 ตุัน โดยขยะอาหารป้ระเภที กลุ่มพืชุ ผัก และผลไม� มีป้ริมาณีสูำงทีี�สำุดจำานวน  
19,899.06 ตุัน คัิดเป็นร�อยละ 33.98 ของป้ริมาณีขยะอาหารปี 2564 (สำามารถืดูข�อมูลสำัดสำ่วนป้ริมาณีขยะอาหารแตุ่ละกลุ่มได�ทีี�สำรุป้ผลการ
ดำาเนินงาน ปี 2564) 

การวัด วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูล

กลุมพ�ช ผัก และผลไม กลุมเนื้อสัตว
และอาหารทะเล

กลุมผลิตภัณฑจากนม กลุมอาหาร
พรอมรับประทาน

กลุมเคร�่องดื่ม กลุมอาหารสำเร็จรูป กลุมเบเกอร�่
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โครงการต่อเน่ืองต้นกล้าไร้ถัง 
บรษิัทัี ซพี ีออลล์ จำากดั (มหาชุน) ร่วมกับ โรงเรยีนภายใตุ�มูลนิธิิ์สำานอนาคัตุการศก่ษัา คัอนเน็กซ์  
อีดี (CONNEXT ED) ทีี�สำนับสำนุนโดยบริษััที ดำาเนินโคัรงการตุ�นกล�าไร�ถัืง ตุ่อเนื�องเป็นปีทีี� 2  
มุ่งเน�นการบริหารจัดการขยะเพื�อสิำ�งแวดล�อมอย่างยั�งยนื ผ่านการป้ลูกฝังจติุสำำาน่กให�แก่เยาวชุน 
มคีัวามรับผดิชุอบตุ่อสำงัคัม ด�วยการมีส่ำวนร่วมในการคัดัแยกขยะตัุ�งแตุ่ตุ�นทีางในหน่วยทีี�เลก็ทีี�สำดุ 
ของชุุมชุน โดยวถิืขีองตุ�นกล�าไร�ถัืงคืัอ “การไม่มถีืงัขยะ” หรอืมีขยะเหลอืน�อยทีี�สำดุผ่านการคัดัแยก 
วัสำดุย่อยสำลาย อาทีิ เศษัผ�า เป้ลือกผลไม� นำ�ากรอง เศษัอาหาร วัสำดุรีไซเคัิล อาทีิ กระดาษั  
ถืงุ ภาชุนะพลาสำติุก ออกจากขยะทีั�วไป้ จนเหลอืสิำ�งทีี�ใชุ�ไม่ได�แล�วจริง ๆ  จง่จะเรียกว่าขยะ โดยการ
สำร�างคัวามร่วมมือกับพ่อคั�า แม่คั�าในโรงเรียนยกเลิกการขายสำินคั�าทีี�จะสำร�างขยะ เชุ่น หลอด  
จาน กระดาษั แก�วนำ�าแบบใชุ�คัรั�งเดียวทีิ�ง พัฒนาและบูรณีาการหลักสำูตุรให�เกี�ยวข�องกับการ
จดัการขยะ นำาสิำ�งทีี�คันมองว่าเป็นขยะมา รยีสูำ รไีซเคัลิ มาจดัการเป็นวสัำดุอนิทีรีย์ สำร�างรายได�
กลบัสู่ำโรงเรยีนและชุุมชุน โดยในปี 2564 บริษัทัีลงนามหนงัสืำอบนัทีก่ข�อตุกลงระหวา่งองค์ักร 
(MOU) ขยายภาคัเีคัรอืขา่ยโรงเรยีนตุ�นกล�าไร�ถืงั จนถืง่รุ่นทีี� 2 รวมกวา่ 153 โรงเรยีน ผา่นระบบ 
การป้ระชุุมทีางไกล (Video Conference) และมีแผนขยายผลการดำาเนินการในปี 2565  
คัรบทีกุโรงเรยีนภายใตุ�มูลนิธิ์สิำานอนาคัตุการศก่ษัา คัอนเนก็ซ ์อดี ี(CONNEXT ED) ทีี�สำนบัสำนนุ
โดยบรษิัทัี รวมถืง่ยกระดับ “ตุ�นกล�าไร�ถัืง” สู่ำ “ชุุมชุนไร�ถัืง” เพื�อบรหิารจัดการขยะของชุุมชุน

สานความร่วมมือกับลูกค้า ชุมชน และคู่ค้าในการจัดการขยะและของเสีย 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ปริิมืาณขัยะเหลือ 

ร้อยละ 35 โดยเฉล่ีย

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกั  

2,518  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สถืาบันศ่กัษาเข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริจำานวน  

153 แห่งท่ัวประเทศ

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ลด้ใบเสร็ิจรัิบเงิน  
ใบกัำากัับภาษีอย่างย่อไปได้้ทั้�งส้ิน 

161,546,631 
รายการ

ใบกัำากัับภาษีเต็่มืรูิป 

2,328,353 รายการ

ลด้กัาริปล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจกัได้้ 

1,110.92 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

หรืิอเที้ยบเท่้ากัาริปลูกัไม้ืสักัอายุ 5 ปี  

จำานวน 25,835 ต้น

*ผลกัาริด้ำาเนินงานในปี 2564

โครงการต่อเน่ืองกล่องวิเศษ Recycling for Sharing 
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) เป็นตุัวกลางในการรวบรวมกล่องนมยูเอชุทีี (UHT) กล่อง
นำ�าผลไม�หรือกลอ่งเคัรื�องดื�มเพื�อรไีซเคัลิเป็นชุุดโตุะ๊ เก�าอี� ให�กับโรงเรยีนทีี�ขาดแคัลน โดยในปี  
2564 สำามารถืรวบรวมกล่อง จำานวน 100,000 กล่อง สำามารถืผลิตุเป็นโตุ๊ะ เก�าอี� ได� 40 ชุุด  
สำ่งมอบให�กับโรงเรียนบ�านแม่โตุ๋ และโรงเรียนบ�านแม่ยางห�า ตุำาบลบ่อแก�ว อำาเภอสำะเมิง  
จังหวัดเชุียงใหม่

โครงการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำากับภาษี 
เต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
บริษััทีได�เปิดชุ่องการรับใบเสำร็จรับเงิน  
ใบกำากับภาษัอีย่างย่อ และใบกำากับภาษัเีต็ุมรปู้ 
ในรูป้แบบอิเล็กทีรอนิกสำ์ ผ่านแอป้พลิเคัชัุน 
7–Eleven ถือืเป็นการรเิริ�มการดำาเนนิเพื�อการ
พฒันาอยา่งตุอ่เนื�องของบรษิัทัีรองรบัวถิืชีีุวติุ
ดิจิทีัลและอำานวยคัวามสำะดวกให�แก่ลูกคั�า  
นับตัุ�งแตุ่การเริ�มดำาเนินโคัรงการในวันทีี�  
26 พฤศจกิายน 2563 จนถืง่ 31 ธิ์นัวาคัม 2564 
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โครงการสร้างความตระหนักเร่ืองขยะอาหาร (Food Waste) 
บรษิัทัี ซพีแีรม จำากดั ดำาเนินโคัรงการสำร�างคัวามตุระหนกัถืง่ปัญหาขยะอาหารผ่านเพจเฟซบุก๊ “สำังคัมไทียไร� Food Waste” และสำร�างกลุ่ม “กิน
หมดจนไร� Food Waste” เพื�อเป็นชุ่องทีางส่ำงเสำริมคัวามรู�ด�านการจัดการและลดป้ริมาณีขยะอาหาร ปัจจุบันมีผู�กดตุิดตุามเพจเฟซบุ๊กกว่า 
11,330 ราย และมีสำมาชุิกในกลุ่มกว่า 595 ราย 

สร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
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ด้้วยย่ด้มัื�นในปณิธ์านสีเขีัยว ยืนหยัด้เจต่นาริมืณ์ที้�จะปกัป้องริักัษา 
ความืสมืบูริณ์ขัองริะบบนิเวศ ซีีพีี ออลล์ จ้งเด้ินหน้าเพ่ี�มืพ่ี�นท้ี�สีเขีัยว  
เพ่ี�มืปริิมืาณต้่นไม้ืในกัาริช่วยดู้ด้ซัีบคาร์ิบอนได้ออกัไซีด์้ให้กัับปริะเท้ศ  
ทั้�งยงัเป็น "บ้าน" หลังใหญ่่ขัองสริริพีชีวิต่ที้�อดุ้มืไปด้้วยความืหลากัหลาย
ท้างชวีภาพีและท้รัิพียากัริธ์ริริมืชาต่ ิ  

การปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ

สนบัสนนุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื

SDG6	 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนำ้และสขุอนามัย	สำหรับทกุคน	และมกีารบริหารจดัการ 
	 	 ทีย่ัง่ยนื

6.6 ยกัริะด้บัคุณภาพีนำ�า โด้ยลด้มืลพ่ีษ ขัจัด้กัาริท้ิ้งขัยะและลด้กัาริปล่อยสาริเคมีืและวสัด้อุนัต่ริาย  
ลด้สดั้ส่วนนำ�าเสยีที้�ไม่ืผ่านกัริะบวนกัาริลงคร้ิ�งหน่�ง และเพ่ี�มืกัารินำากัลับมืาใช้ใหม่ื 

SDG14	อนรุกัษ์ัและใช้ื่ประโยชื่น์จากมหาสมุทร	ทะเล	และทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ยืนเพือ่การพัฒนา 
	 	 ทีย่ัง่ยนื

14.1 ป้องกัันและลด้มืลพ่ีษท้างท้ะเลทุ้กัปริะเภท้ โด้ยเฉพีาะจากักิัจกัริริมืบนแผ่นด้นิ 

SDG15	ปกป้อง	ฟ้ื้�นฟื้	ูและสนบัสนุนการใช้ื่ระบบนเิวศบนบกอย่างยัง่ยืน	จดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืน	 
	 	 ต่อสูก้ารกลายสภาพเป็นทะเลทราย	หยุดการเส่ือมโทรมของทีด่นิและฟ้ื้�นสภาพกลับมาใหม่	 
	 	 และหยุดการสูญ่เสยีความหลากหลายทางชีื่วภาพ

15.1 สร้ิางหลกััปริะกันัว่าจะมีืกัาริอนรุิกััษ์ กัาริฟืั�นฟูั และกัาริใช้ริะบบนิเวศบนบกัและในนำ�าจืด้ในแผ่นดิ้น  
ริวมืทั้�งบริิกัาริท้างริะบบนเิวศอย่างยั�งยนืโด้ยเฉพีาะอย่างยิ�ง ป่าไม้ื พ่ี�นท้ี�ชุ่มืนำ�า ภูเขัา และเขัต่แห้งแล้ง



การปกป้องฟ้ืินฟูิระบบนิเวศและคุวามหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายปี 2573

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ปี 2564
โคริงกัาริ WE GROW for ALL เริาปลกูัเพ่ี�อทุ้กัคน

โคริงกัาริความืร่ิวมืมืือกัับพัีนธ์มิืต่ริเพ่ี�อลด้ผลกัริะท้บต่่อริะบบนิเวศ 
ท้างบกั

โคริงกัาริความืร่ิวมืมืือกัับพัีนธ์มิืต่ริเพ่ี�อลด้ผลกัริะท้บต่่อริะบบนิเวศ 
ท้างนำ�า

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว  
(หน่วย : ร้ิอยละ)

ผลการดำเนินงานท่ีสำคญั ปี 2564

ปลกูัต้่นไม้ืสะสมื 228,240 ต้่น

กัักัเกับ็คาร์ิบอนได้้

9,814.32 ต่นัคาร์ิบอนได้ออกัไซีด์้เที้ยบเท่้า

ร้อยละ
100

ทุกพ่�นท่�การดำาเนินการของธุรกิจ ม่โครงการความร่วมม่อกับผู้ม่
ส่วนได้เส่ยทั�งในระดับท้องถิ�นและระดับประเทศ หรือองค์กรอิสระ
ภายนอกเพ่�อช่วยสนับสนุนการลดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ
หรือความหลากหลายทางช่วภาพ

ผลด้ำาเนินงาน

เป้าหมายปี 2564
เป้าหมืายปี 2573

2563

2564

59.32

87.18

100

100
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ความเสี่ยงและโอกาส
คัวามหลากหลายทีางชุวีภาพคัอืส่ำวนสำำาคัญัของคัวามสำมบรูณ์ีในระบบ
นิเวศ มีผลกระทีบเชิุงบวกโดยตุรงตุ่อสิำ�งแวดล�อมและมนุษัย์ อาทีิ  
เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร แหล่งดูดซบัก๊าซคัาร์บอนไดออกไซด์ ป้้องกัน
อทุีกภัย ซ่�งทีรัพยากรและผลผลติุจากระบบนเิวศถืกูนำามาใชุ�ป้ระโยชุน์
ในอุตุสำาหกรรมตุ่าง ๆ  ตุ่อเนื�องยาวนาน อย่างไรก็ตุาม การพัฒนาทีาง 
เศรษัฐกจิและการดำาเนินกจิกรรมของมนษุัย์ยังส่ำงผลกระทีบตุ่อคัวาม
หลากหลายทีางชีุวภาพเป็นวงกว�างอย่างตุ่อเนื�อง เชุ่น การใชุ�ทีรัพยากร
อย่างไม่จำากดั การบกุรุกและทีำาลายแหล่งทีี�อยู่ของสิำ�งมชีุวีติุสำายพนัธิ์ุ์

แนวทางการดำาเนินงาน
ผลงานวจิยัหลายฉบับรายงานผลกระทีบการแพร่ระบาดของโรคัติุดเชืุ�อ 
ไวรัสำโคัวิด 19 ว่าคัวามสำมบูรณี์ของระบบนิเวศและคัวามหลากหลาย 
ทีางชุวีภาพเพิ�มข่�น เนื�องจากมกีารรกุลำ�าพื�นทีี�ป้า่น�อยลง อยา่งไรกต็ุาม  
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) และบริษััทีย่อย (“บริษััที”)  
ยงัคังมุ่งดำาเนนิงานด�านการป้กป้้องและฟ้ื้นฟคูัวามหลากหลายทีางชีุวภาพ  
ทีี�อาจเกดิจากการดำาเนินกจิกรรมทีางธิ์รุกจิของบรษิัทัี ด�วยเจตุนารมณ์ี 
ป้กป้้องระบบนิเวศ ย่ดมั�นเจตุนารมณี์สำีเขียว โดยป้ระกาศใชุ�นโยบาย 
ด�านคัวามหลากหลายทีางชีุวภาพและทีรัพยากรธิ์รรมชุาตุเิป็นแนวป้ฏิิบตัุิ 
คัรอบคัลุมพื�นทีี�ทีั�งหมดของการดำาเนินงานและกิจกรรมทีางธุิ์รกิจ  
ตุลอดจนดำาเนินการร่วมกับคัู่คั�าธิ์ุรกิจลำาดับทีี� 1 รวมถื่งคัู่คั�าธิ์ุรกิจ 
ลำาดับอื�นในห่วงโซ่อุป้ทีาน เพื�อการดำาเนินธิ์ุรกิจทีี�สำ่งผลตุ่อคัวาม
หลากหลายทีางชุีวภาพน�อยทีี�สำุด นอกจากนี� ยังดำาเนินธุิ์รกิจ
ด�วยคัวามมุ่งมั�นทีี�จะไม่ให�เกิดคัวามสูำญเสีำยตุ่อคัวามหลากหลาย
ทีางชีุวภาพ (No Net Loss : NNL) พร�อมกับพิจารณีาแนวทีาง
ยกระดับการดำาเนินธิ์ุรกิจให�สำอดคัล�องกับแนวทีางการสำร�าง

อื�น ๆ เป็นตุ�น ซ่�งการสูำญเสำยีสำมดุลของคัวามหลากหลายทีางชีุวภาพ
ในระบบนิเวศนั�น ส่ำงผลกระทีบตุ่อกลไกการทีำางานและป้ระสิำทีธิ์ภิาพ
ของระบบนิเวศ เกิดการเป้ลี�ยนแป้ลงทีี�ไม่เคัยเกิดข่�นหรือทีวีคัวาม
รุนแรงมากยิ�งข่�น รวมถื่งส่ำงผลตุ่อคัวามเป็นอยู่ของมนุษัย์ ดังนั�น  
ทีุกภาคัส่ำวนจ่งคัวรตุระหนักถื่งคัวามสำำาคััญและผลกระทีบทีี�เกิดจาก
คัวามไม่สำมดุลของคัวามหลากหลายทีางชีุวภาพ โดยมีคัวามมุ่งมั�น
ดำาเนินธิ์ุรกิจด�วยคัวามรับผิดชุอบตุ่อสิำ�งแวดล�อมและป้กป้้องคัวาม 
หลากหลายทีางชีุวภาพให�คังอยู่อย่างยั�งยนื 

สำมดุลนิเวศเชุิงบวก (Net Positive Impact : NPI) พร�อมกันนี�  
บริษััทีป้ระเมินคัวามเสีำ�ยงและผลกระทีบด�านคัวามหลากหลาย 
ทีางชีุวภาพ ผ่านเคัรื�องมือการป้ระเมินคัวามหลากหลายทีางชีุวภาพ 
(Biodiversity Assessment Tool : IBAT) เพื�อหลกีเลี�ยงการดำาเนนิธิ์รุกจิ
ในพื�นทีี�คัุ�มคัรองตุามนิยามและกำาหนดขององค์ัการระหว่างป้ระเทีศ
เพื�อการอนรุกัษ์ัธิ์รรมชุาติุ (The International Union for Conservation 
of Nature : IUCN) และพื�นทีี�ทีี�ได�รับการข่�นทีะเบียนเป็นมรดกโลก 
ตุามทีี�ป้ระกาศของยูเนสำโก (UNESCO) อีกทีั�งกำาหนดแนวทีาง 
การบรรเทีาผลกระทีบอย่างมีลำาดับขั�น (Mitigation Hierarchy) ตุลอดจน 
ร่วมมือกับพันธิ์มิตุรภายนอกดำาเนินโคัรงการด�านการฟ้ื้นฟู อนุรักษั์
ทีรัพยากรธิ์รรมชุาตุิ และสิำ�งแวดล�อมทีี�หลากหลาย ได�แก่ โคัรงการ
คัวามร่วมมือกับพันธิ์มิตุรเพื�อลดผลกระทีบตุ่อระบบนิเวศทีางบก  
และทีางนำ�า เพื�อฟ้ื้นฟูป้กป้้องระบบนิเวศและคัวามหลากหลาย 
ทีางชุีวภาพให�อุดมสำมบูรณี์

 อ่านรายละเอียดเพิ่ิ่มเติมได้ที่ 
 นโยบายด้านความหลากหลายทางชื่ีวภาพและทรัพยากรธรรมชื่าติ
  https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2021/06/Biodiversity-Policy-TH-2564.pdf 
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การประเมินความเสี่ยงดานความหลากหลายทางชีวภาพ

การเพิ่มพื้นที่ปลูกตนไมชวยกักเก็บคารบอน

จํานวนที่ตั้งและพ�้นที่ 
ที่ใช�ในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ (ที่ตั้ง / เฮกตาร�) 

จํานวนที่ตั้งและพ�้นที่ 
ที่ได�รับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (ที่ตั้ง / เฮกตาร�) 

จํานวนที่ตั้งและพ�้นที่ 
ที่มีความเสี่ยงด�านความหลากหลายทางชีวภาพ
หลังจากได�รับการประเมิน (ที่ตั้ง / เฮกตาร�) 
 
จํานวนที่ตั้งและพ�้นที่ 
ที่มีความเสี่ยงและมีแผนการจัดการ
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพ (ที่ตั้ง / เฮกตาร�) 

ปลูกต�นไม�ในพ�้นที่บร�ษัท

ร�วมกับพันธมิตรสนับสนุนกล�าไม�ให�พนักงานนําไปปลูก

ปลูกต�นไม� ปลูกอาชีพ

ร�วมกับภาคส�วนอื่น ๆ อาทิ ชุมชน มูลนิธิ ภาครัฐ 
องค�กรท�องถิ�น

จํานวนพ�้นที่ พ�้นที่ (เฮกตาร�)

พ�้นที่ (ไร�)ประเภทโครงการ จํานวนต�นไม� (ต�น)

XXX

810

XXX

15,155

21 16,307

8 1,500

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

4,914 195,278

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2564 
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กําหนดขอบเขต 
การประเมิน

และพื้นที่ศึกษา

คัดกรอง
และประเมินขั้นตน

จัดทําแผนปองกัน
ผลกระทบและดําเนินการ

ตามแผน

สรางการมีสวนรวม
และแนวทางการพัฒนา

อยางตอเนื่อง

คัดเลือกพื้นที่ออนไหว
เพือ่ทาํการดําเนนิการประเมิน 

เชิงลึกครอบคลุม 3 ดาน

ประเมินดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลสากล

• พื้นที่ดําเนินการของธุรกิจ 
ที่ตองทําการประเมินตาม
วงรอบ

• กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของ 
ที่ตองทําการประเมินตามวงรอบ

• พื้นที่ดําเนินการใหม กิจกรรม
ทางธุรกิจใหม ครอบคลุมถึงการ
ควบรวมการรวมทุน และ
บริษัทยอย

• นําเขาพิกัดของพื้นที่ศึกษา และ
ทําการเปรียบเทียบกับขอบเขต 
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ

• ดําเนินการประเมินขั้นตน
ผานการใชเครื่องมือ 
Biodiversity and Ecosystem 
Services Trends and 
Conditions Assessment 
Tool เพื่อทําการคัดกรองพื้นที่
ออนไหว

• กําหนดพื้นที่เปาหมายจาก
ผลการศึกษาคัดกรองพื้นที่
ออนไหว จากขัน้ตอนกอนหนา

• นําเขาพิกัดในฐานขอมูล 
Integrated Biodiversity 
Assessment Tool (IBAT) 
พรอมทั้งทําการประเมิน 
ครอบคลุม 3 มิติ

 - IUCN Red List
 - Protected Areas
 - Key Biodiversity Areas

• ดำเนินการออกแบบมาตรฐาน 
ปองกันผลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชวีภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมกัน ผูเชี่ยวชาญหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
การออกแบบแผนฯ ใหยึด
หลักการ No-Net-Loss หรือ 
No Net Deforestation และ
แนวทางการมีสวนรวม

• ดําเนินการตามแผนฯ และ
เปดเผยความกาวหนาของ
การดําเนินการเพื่อ
แสดงถึงความโปรงใส

• รับฟงความคิดเห็น เพื่อนํามา
ประยุกตและเพื่อพัฒนา
การดําเนินการโครงการใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สอดคลองกับบริบทของระบบ
นิเวศและสังคมทองถิ่นนั้น

• สงเสริม ชักชวนผูมีสวนไดเสีย
อาทิ คูคา ลูกคา และชุมชน 
เปนตน ในการเขารวมดําเนินการ
อนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ

พร�อมกันนี� บริษััทีมีแนวทีางการบรรเทีาผลกระทีบอย่างมีลำาดับขั�น (Mitigation Hierarchy) เพื�อลดคัวามเสีำ�ยงและหลีกเลี�ยงคัวามรุนแรง 
ด�านคัวามหลากหลายทีางชุีวภาพ ซ่�งคัรอบคัลุมการลด การบรรเทีา ไป้จนถื่งการชุดเชุย นอกจากนี� บริษััทีเคัารพและป้ฏิิบัตุิตุามข�อกำาหนด
และกฎหมายที�องถืิ�นทีางด�านการอนรุกัษัค์ัวามหลากหลายทีางชุวีภาพในพื�นทีี�ที�องถืิ�นอยา่งเคัรง่คัรดั เพื�อไมก่อ่ให�เกดิผลกระทีบตุอ่ระบบนเิวศ
และคัวามหลากหลายทีางชุีวภาพจากการดำาเนินธิ์ุรกิจ

AVOID
Look for ways to avoid emissions-intensive or otherwise harmful activities.

DE
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OFFSET
You can offset the emissions you cannot avoid, minimize, rectify, or replace by planting trees!

REDUCE
Replace high-emission activities with low-emission activities.

RECTIFY
Repair the most direct impacts first.

MINIMISE
Minimize the emissions that you cannot avoid.

การประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
บริษััที ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชุน) ป้ระเมินคัวามเสำี�ยงและผลกระทีบด�านคัวามหลากหลายทีางชุีวภาพตุามแนวป้ฏิิบัตุิและนโยบายด�านคัวาม
หลากหลายทีางชุีวภาพ และทีรัพยากรธิ์รรมชุาตุิขององคั์กร คัรอบคัลุมพื�นทีี�การดำาเนินกิจกรรมทีางธิ์ุรกิจ ได�แก่ โรงงานผลิตุ ศูนย์กระจาย
สำินคั�า และพื�นทีี�การจำาหน่ายสิำนคั�า รวมถื่งกิจกรรมทีางธิ์ุรกิจอื�นทีี�เกี�ยวข�อง โดยพื�นทีี�การดำาเนินงานและกิจกรรมทีางธิ์ุรกิจของบริษััทีไม่ได� 
ตุั�งอยู่ในพื�นทีี�เขตุคัุ�มคัรองใด ๆ ตุามนิยามและข�อกำาหนดขององคั์การระหว่างป้ระเทีศเพื�อการอนุรักษั์ธิ์รรมชุาตุิ (The International Union 
for Conservation of Nature : IUCN) และไม่ได�อยู่ในพื�นทีี�ทีี�ได�รับการข่�นทีะเบยีนเป็นมรดกโลกตุามทีี�ป้ระกาศของยเูนสำโก (UNESCO) บริษัทัี 
ได�ทีำาการป้ระยุกตุ์ใชุ�เทีคัโนโลยีสำารสำนเทีศร่วมกับฐานข�อมลูคัวามหลากหลายทีางชีุวภาพป้ระเมินพื�นทีี�ดำาเนินการและกจิกรรมทีางธิ์รุกจิหลัก
ทีี�เกี�ยวข�อง โดยมีขั�นตุอนการป้ระเมินคัวามเสำี�ยงและผลกระทีบคัวามหลากหลายทีางชุีวภาพ ดังนี�
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ในปี 2564 บริษััทีร่วมมือกับผู�มีสำ่วนได�เสำียในการดำาเนินกิจกรรมทีี�หลากหลายเพื�อฟื้้นฟูระบบนิเวศและป้กป้้องคัวามหลากหลายทีางชุีวภาพ  
โดยมีโคัรงการเชุิงกลยุทีธิ์์ทีี�โดดเด่น ดังนี�

ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางบก 
บรษิัทัีตุระหนกัถืง่คัวามสำำาคัญัของการรกัษัาทีรพัยากรธิ์รรมชุาตุแิละสิำ�งแวดล�อม กำาหนดเป้า้หมายการป้ลกูตุ�นไม� จำานวน 646,000 ตุ�น ภายใน
ปี 2568 พร�อมทีั�งแตุ่งตัุ�งคัณีะทีำางานป้ลูกไม�ยืนตุ�นเพื�อชุุมชุนทีี�ยั�งยืน ดำาเนินงานด�านฟ้ื้นฟูป้่าไม�และตุิดตุามโคัรงการขับเคัลื�อนสำนับสำนุน 
การป้ลูกตุ�นไม�เพื�อชุุมชุนและสำังคัม ภายใตุ�กรอบการดำาเนินการ 4 ด�าน 

ในปี 2564 บริษััทีได�ดำาเนินการผ่านโคัรงการทีี�สำำาคััญ ดังนี�

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริษัท

โครงการปลูกต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีของบริษัท
บริษััทีสำนับสำนุนโคัรงการป้ลูกตุ�นไม�ในทีุกพื�นทีี�การดำาเนินธิ์ุรกิจร่วมกับพนักงาน เพื�อเพิ�มพื�นทีี�สำีเขียว สำร�างสำภาพแวดล�อมทีี�ดี และฟ้ื้นฟู 
ระบบนิเวศให�ดียิ�งข่�น ปัจจุบันมีการป้ลูกตุ�นไม�สำะสำม มากกว่า 15,155 ตุ�น ดังนี�

- ศูนย�กระจายสินค�า 
- ร�าน 7-Eleven 
- อาคารสํานักงาน
- สถาบันการศึกษา 
- สยามแม็คโคร 
- ซีพ�แรม

ปลูกตนไม
ในพื้นที่บริษัท

รวมกับพันธมิตร
และพนักงาน

สนับสนุนกลาไม
ใหพนักงานนำไปปลูก

ปลูกตนไม
ปลูกอาชีพ

รวมกับภาค 
สวนอื่น ๆ

- WE GROW for ALL - ไผ�พอเพ�ยง
 สู�อนาคตที่ยั่งยืน 
- โรงเร�ยนป�าไม�

- ป�าล�อมวัด 
- สระนํ้า ไร�นา ประชารัฐสามัคคี 
- ร�วมกับชุมชนและหน�วยงานต�าง ๆ

พ�้นที่ศูนย�กระจายสินค�าทั่วประเทศ 

พ�้นที่อาคารสํานักงาน ธาราพาร�ค จังหวัดนนทบุร�

พ�้นที่ร�าน 7-Eleven   

พ�้นที่สถาบันการศึกษา 

พ�้นที่ศูนย�จําหน�ายสินค�าสยามแม็คโคร และอาคารสํานักงานทั่วประเทศ

พ�้นที่ภายในความรับผิดชอบของบร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด

พ�้นที่ดําเนินการ พ�้นที่ (ไร�) จํานวนต�นไม� (ต�น)

629 1,881

54 237

4 19

113 6,007

N/A 5,011

10 2,000
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ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนกล้าไม้ให้พนักงานนำไปปลูก

ปลูกต้นไม้ ปลูกอาชีพ

โครงการ “WE GROW for ALL เราปลูกเพ่ือทุกคน”
เพื�อสำร�างคัวามตุระหนักบริษััทีร่วมกับพันธิ์มิตุรจัดสำรรพันธิ์ุ์กล�าไม� 
เพื�อให�พนักงานนำากลับไป้ป้ลูกทีี�พักอาศัย โดยกำาหนดจุดในการรับ
พันธิ์ุ์กล�าไม�ทีี�อาคัาร ซีพี ทีาวเวอร์ สำาขาสำีลม สำาขาพญาไที อาคัาร
ธิ์าราสำาทีร และอาคัารเดอะธิ์ารา แจ�งวัฒนะ ในปี 2564 ได�แจกจ่าย
พันธิ์ุ์กล�าไม� 1,100 ตุ�น ให�กับพนักงาน 1,000 ราย 
 

โครงการ “ไผ่พอเพียง...สู่อนาคตท่ีย่ังยืน (Bamboo Project)”
ไผ่เป็นพืชุที�องถืิ�นทีี�ผูกพันกับสำังคัมไทียมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันไผ่กำาลังเป็นทีี�ตุ�องการของ 
ตุลาดอย่างมาก สำง่ผลให�เกดิภาวะ ขาดแคัลนจนตุ�องนำาเข�าจากตุ่างป้ระเทีศ เพื�อเพิ�มจำานวนไผ่ 
คัวบคัู่กับการรักษัาสิำ�งแวดล�อม ฟ้ื้นฟูสำภาพดิน ชุ่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก รวมถื่งสำ่งเสำริม 
การสำร�างรายได�ให�แก่โรงเรียนในการนำาไผ่ไป้แป้รรูป้เป็นผลิตุภัณีฑ์์ ก่อให�เกิดภาคัีไผ่ยั�งยืน  
ในปี 2564 บริษััทีจ่งได�ดำาเนินโคัรงการ “ไผ่พอเพียง...สำู่อนาคัตุทีี�ยั�งยืน” ร่วมกับโรงเรียนใน 
โคัรงการ “สำานอนาคัตุการศ่กษัา CONNEXT ED” ภายใตุ�การดูแลของบริษััที ขยายผลจาก 
โรงเรียนตุ�นแบบ โรงเรียนบ�านนำ�าย�อย อำาเภอป้่าซาง จังหวัดลำาพูน โดยดำาเนินการให�คัวามรู� 
เรื�อง ป้ระโยชุน์ของไผ่ การเพาะพนัธิ์ุ ์การป้ลกู การดแูลรกัษัา การจดัสำรรทีรพัยากรนำ�า ดนิ การใชุ� 
ป้ระโยชุนจ์ากไผ ่การแป้รรปู้ ผา่นรปู้แบบการสำมัมนาออนไลน ์ตุลอดจนสำนบัสำนนุพนัธิ์ุก์ล�าไผ่ 
ให�แก่โรงเรียนภาคัีเคัรือข่าย รวมถื่งชุ่วยหาโอกาสำและชุ่องทีางทีางการตุลาดให�อีกด�วย 

พร�อมทีั�งดำาเนินกิจกรรม “อวดตุ�นไม�ของเรา” สำนับสำนุนให�พนักงาน
ร่วมป้ลูกไม�ยืนตุ�นและบันที่กการป้ลูกตุ�นไม�ผ่านแอป้พลิเคัชัุน  
We Grow เพื�อคัำานวณีการลดป้ริมาณีก๊าซคัาร์บอนไดออกไซด์  
สำ่งเสำริมการดำาเนินงานให�บรรลุเป้้าหมายขององค์ักร มุ่งสู่ำคัวาม 
เป็นกลางทีางคัาร์บอน (Carbon Neutral)  ภายในปี 2573 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

โริงเรีิยนที้�เข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริ  

44 โรงเรียน

ผู้เข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริริวมื  

32,228 ราย  
(นักัเรีิยน 8,000 ริาย ครูิ 228 ริาย  
คนในชุมืชน 24,000 ริาย)

สนับสนุนพัีนธ์ุ์กัล้าไผ่  

1,500 ต้น 

มูืลค่าสนับสนุน  

97,500 บาท

กัักัเก็ับคาร์ิบอนได้้ 

14.25  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ชุมชน มูลนิธิ ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น

โครงการ “โรงเรียนป่าไม้ (Forestry School Concept)”
เพื�อให�เกิดการดำาเนินการอย่างยั�งยืน บริษััทีตุ่อยอดจากโคัรงการ “ไผ่พอเพียง...สู่ำอนาคัตุทีี�
ยั�งยืน” บูรณีาการคัวามรู�เรื�องการป้ลูกไผ่ 7 หัวข�อ ได�แก่ 1) เรียนรู�การเพาะพันธิ์ุ์กล�าไม�  
2) รู�จักตุ�นไม� ชุนิด ป้ระเภที 3) การอนุบาลดูแลรักษัากล�าไม� 4) การป้ลูก 5) การดูแลรักษัา
และใชุ�ป้ระโยชุน์ 6) การรายงานผล การเก็บข�อมูลการเจริญเตุิบโตุ และ 7) การรณีรงค์ั 
การป้ลูกและดูแลรักษัาป้่าไม�ในเนื�อหาหลักสำูตุรบูรณีาการข�ามกลุ่มสำาระตุามหลักสำูตุร 
แกนกลาง โดยตุั�งเป้้าสำ่งเสำริมการป้ลูกตุ�นไม�ให�ได� 20,000 ตุ�นตุ่อปี

โครงการป่าล้อมวัด
เพื�อฟ้ื้นฟูและคัืนคัวามสำมบูรณี์ให�กับระบบนิเวศและคัวามหลากหลายทีางชีุวภาพ บริษััที 
มุ่งมั�นสำ่งเสำริมการป้ลูกป้่าทีดแทีน เพิ�มพื�นทีี�สำีเขียวให�กับชุุมชุน และสำร�างจิตุสำำาน่กรักษั์ 
สิำ�งแวดล�อมอย่างยั�งยืน รวมถ่ืงบริหารจัดการทีรัพยากรอย่างมีคัุณีคั่า สำ่งมอบองคั์คัวามรู�  
และคัวามร่มรื�น สำู่วัด ชุุมชุน สำังคัม และป้ระเทีศชุาตุิ ภายใตุ�นโยบาย เซเว่น โก กรีน บริษััที
ได�ดำาเนินโคัรงการ “ป่้าล�อมวดั” ส่ำงมอบพนัธิ์ุก์ล�าไม�ให�กับวดัและคัรสิำตุจกัร รวมทีั�งสิำ�น 202 แห่ง  
ในเขตุพื�นทีี�จังหวัดสำุรินทีร์และจังหวัดชุลบุรี จำานวน 100,000 ตุ�น คัรอบคัลุมพื�นทีี�ชุุมชุน 
กว่า 962,000 ราย 

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

โริงเรีิยนที้�เข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริ  

2 โริงเรีิยน

ผู้เข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริริวมื  

10,269 ริาย  
(นักัเรีิยน 240 ริาย ครูิ 29 ริาย  
คนในชุมืชน 10,000 ริาย)

กัักัเก็ับคาร์ิบอนได้้  

190  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ส่งมือบพัีนธ์ุ์กัล้าไม้ื 

100,000 ต้น

ชุมืชนเข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริ  

962,000 ราย

วัด้เข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริ 

202 วัด

มูืลค่าสนับสนุน  

500,000 บาท

กัักัเก็ับคาร์ิบอนได้้  

950  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เพาะพันธุ 
(Breeding)

ปลูก 
(Grows)

ติดตาม 
(Follow up)

รายงานผล 
(Report)

รณรงค 
(Campaign)
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โครงการสระน้ำไร่นา ประชารฐัสามคัค ีเกษตรอนิทรย์ี วถิสีรุนิทร์ 4.0
เพื�อเพิ�มพื�นทีี�สำีเขียวให�กับชุุมชุนและอนุรักษั์สำิ�งแวดล�อมอย่างยั�งยืน บริษััทีสำ่งมอบพันธิ์ุ์กล�าไม� เพื�อฟื้้นฟูทีรัพยากร ป้่าไม� และป้ลูกป้่าทีดแทีน
ในโคัรงการ “สำระนำ�าไร่นา ป้ระชุารัฐสำามัคัคัี เกษัตุรอินทีรีย์ วิถืีสำุรินทีร์ 4.0” ให�กับป้ระชุาชุนใน 17 อำาเภอ ในพื�นทีี�จังหวัดสำุรินทีร์ 

โครงการจิตอาสาขยายพันธ์ุไม้สู่ชุมชน
บริษััทีสำ่งเสำริมให�พนักงานมีสำ่วนร่วมในกิจกรรมจิตุอาสำา ทีำาคัวามดีเพื�อชุุมชุน โดยสำายงาน
ป้ฏิิบติัุการ ร�าน 7-Eleven ทีี�กระจายอยู่ทุีกภูมิภาคัทีั�วป้ระเทีศ รวมถืง่ศนูยก์ระจายสำนิคั�ารว่มกบั 
ชุุมชุน หนว่ยงานภาคัรฐั องคัก์ารป้กคัรองสำว่นที�องถืิ�น ดำาเนนิกจิกรรมป้ลกูตุ�นไม� ขยาย พนัธิ์ุ์ไม� 
สู่ำชุุมชุนเป็นป้ระจำาทีุกปีเพื�อเพิ�มพื�นทีี�สำีเขียว รักษัาระบบนิเวศและสิำ�งแวดล�อมอย่างยั�งยืน  
โดยในปี 2564 ป้ลูกตุ�นไม� 4,488 ต้น คัรอบคัลุมพื�นทีี� 244 ไร่

โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ 
บรษิัทัีตุระหนกัถืง่การอนรุกัษ์ัคัวามหลากหลายทีางชุวีภาพและสิำ�งแวดล�อมให�คังอยู่อย่างยั�งยนื 
อกีทีั�งรกัษัาไว�ซ่�งคัวามอดุมสำมบรูณ์ีของทีรพัยากรธิ์รรมชุาติุและสิำ�งแวดล�อม ศนูย์กระจายสิำนคั�า
สำุวรรณีภูมิได�ดำาเนินโคัรงการนำาร่องป้ลูกป้่าและสำร�างฝายชุะลอนำ�า ณี สำวนป้่าสำิริเจริญวรรษั 
จังหวัดชุลบุรี โดยฟ้ื้นฟูสำภาพพื�นทีี�เสืำ�อมโทีรมให�กลับมาอุดมสำมบูรณ์ี และเป็นแหล่งอนุรักษ์ั 
ดิน นำ�า ตุลอดจนเป็นทีี�อยู่อาศัยของสำัตุว์ป่้าอย่างยั�งยืน โดยในปี 2564 มีพนักงานเข�าร่วม  
30 ราย ป้ลูกตุ�นไม� 200 ต้น คัรอบคัลุมพื�นทีี� 4 ไร่

โครงการ CPRAM Green Life #ปลูกเพ่ือโลกย่ังยืน
ซีพีแรม มุ่งมั�นเพิ�มพื�นทีี�สำีเขียวให�กับป้ระเทีศ เดินหน�าโคัรงการ “CPRAM Green Life”  
#ป้ลูกเพื�อโลกยั�งยืน อย่างตุ่อเนื�อง สำร�างคัวามตุระหนักให�พนักงานและชุุมชุน ทีั�ง 7 สำาขา 
ทีั�วป้ระเทีศ โดยซีพีแรมได�รับการสำนับสำนุนกล�าไม�จากกรมป้่าไม�ในการดำาเนินโคัรงการ  
และสำ่งมอบกล�าไม�ยืนตุ�น อาทีิ ตุ�นป้ระดู่ ตุ�นสำัก ตุ�นยางนา ตุ�นพยูง และตุ�นมะคั่าโมง ให�กับ
พนักงาน ชุุมชุน รวมถื่งผู�ทีี�สำนใจรับกล�าไม�นำากลับไป้ป้ลูกยังพื�นทีี�ตุนเอง พื�นทีี�สำาธิ์ารณีะ และ
ชุุมชุน ตุามภูมิลำาเนาของตุนเองทีั�วป้ระเทีศ เพื�อชุ่วยเพิ�มพื�นทีี�สำีเขียว ฟื้้นฟู และรักษัาสำมดุล
ของระบบนิเวศ ซ่�งเป็นการเพิ�มป้รมิาณีตุ�นไม�ในการดดูซบัคัารบ์อนไดออกไซด์ให�กบัป้ระเทีศ

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ส่งมือบพัีนธ์ุ์กัล้าไม้ื  

50,000 ต้น

กัักัเก็ับคาร์ิบอนได้้ 

475  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ส่งมือบพัีนธ์ุ์กัล้าไม้ื 

17,790 ต้น

ชุมืชนเข้ัาร่ิวมืโคริงกัาริ 

6,558 ราย

ครัิวเรืิอนร่ิวมืโคริงกัาริ 

2,186 ครอบครัว

มูืลค่าสนับสนุน 

375,000 บาท

กัักัเก็ับคาร์ิบอนได้้ 

169  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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โครงการ “แม็คโคร ปลูกป่า”
บริษััที สำยามแม็คัโคัร จำากัด (มหาชุน) ตุอกยำ�าเจตุนารมณี์การเป็น
องคั์กรสำีเขียว ร่วมกับโคัรงการป้่าสำิริเจริญวรรษัอันเนื�องมาจาก 
พระราชุดำาริ ร่วมป้ลูกป้่าจำานวน 22,500 ตุ�น ภายในพื�นทีี�ป้่า 
สำิริเจริญวรรษัอันเนื�องมาจากพระราชุดำาริ ตุำาบลนาจอมเทีียน อำาเภอ
สำัตุหีบ จังหวัดชุลบุรี ซ่�งเป็นแหล่งเรียนรู�สำำาคััญของผืนป้่าทีี�มีระบบ
นิเวศสำมบูรณี์แห่งหน่�งของป้ระเทีศไทีย พื�นทีี�รวมกว่า 3,900 ไร่ 

ทีั�งนี� กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นสำ่วนหน่�งในการขับเคัลื�อนนโยบายลด 
โลกร�อนป้ลกูตุ�นไม� 10 ล�านตุ�น ภายในปี 2573 ของเคัรอืซพีี ทีี�รณีรงค์ั
ให�บริษััทีในเคัรือจัดกิจกรรมป้ลูกตุ�นไม�ลงดินเพื�อลดโลกร�อนและ 
คันืโอโซนให�ชัุ�นบรรยากาศ ผา่นโคัรงการ “ซพี ีร�อยรกัษั์โลก” โดยตุ�นไม� 
ในโคัรงการนี�เคัรอืซพี ีสำร�างงาน สำร�างอาชุพีให�เกษัตุรกรและชุาวชุุมชุน
ชุนบทีมีรายได�จากการดูแลกล�าไม�ทีดแทีนรายได�หลักทีี�หายไป้จาก
วิกฤตุิโคัวิด 19 ตุอบโจทีย์ทีั�งด�านเศรษัฐกิจ สำังคัม และสำิ�งแวดล�อม

โครงการปล่อยพันธ์ุลูกปูม้า กลับคืนสู่ทะเลไทย
ศนูย์กระจายสำนิคั�า สำรุาษัฎร์ธิ์าน ีบรษิัทัี ซพี ีออลล์ จำากดั (มหาชุน)  
ร่วมมือกับ บริษััที วิริยะเคัรป้ โป้รดักส์ำ ป้ล่อยพันธิ์ุ์ลูกปู้ม�า  
กลับคัืนสู่ำทีะเล เพื�อป้้องกันพันธิ์ุ์ปู้ม�าไม่ให�สูำญพันธิ์ุ์ไป้จากระบบ
นิเวศ บริเวณีชุายหาดพุมเรียง อำาเภอไชุยา จังหวัดสำุราษัฎร์ธิ์านี  
จำานวนกว่า 50,000 ตุัว 

โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ 

โครงการปลูกป่าชายเลน
ป้า่ชุายเลนเป็นแหล่งเพาะพนัธิ์ุอ์นบุาลและทีี�อยู่อาศยัของสำตัุวท์ีะเล 
ซ่�งมคีัวามสำำาคัญัตุอ่ระบบนเิวศชุายฝัง่ ดงันั�นบรษิัทัีจง่รว่มอนรุกัษั์
และฟ้ื้นฟพืู�นทีี�ป้า่ชุายเลน โดยศนูยก์ระจายสำนิคั�ามหาชุยั และศูนย์
กระจายสำินคั�าสำุราษัฎร์ธิ์านี ดำาเนินกิจกรรมป้ลูกป้่าชุายเลนร่วม
กับชุุมชุน เป็นป้ระจำาทีุกปี เพื�ออนุรักษั์ป้่าชุายเลนให�มีคัวามอุดม
สำมบูรณี์และเพิ�มการขยายพันธิ์ุ์สำัตุว์นำ�าให�กับระบบนิเวศ

ผลลัพธ์และประโยชื่น์ที่ได้รับ

ปลูกัพัีนธ์ุ์กัล้าไม้ื 1,500 ต้น

คริอบคลุมืพ่ี�นที้� 201 ไร่
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2564 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

GRI Standard รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564

302-1 (e) ปริิมาณพลัังงานที่่�ใช้้ที่ั�งหมด กิิกิะจููล 8,390,153.22 9,149,268.02 9,359,865.15 9,298,006.22

ปริิมาณพลัังงานที่่�ใช้้แลั้วหมดไป กิิกิะจููล 501,239.88 544,162.86 556,226.90 546,715.39

การิเผาไหม้อยู่่�กับที่่� กิิกิะจููล 370,720.89 414,339.03 424,515.91 417,164.57

•	 น้ำำ��มััน้ำเต� กิิกิะจููล 23,384.76 0 0 0

•	 น้ำำ��มััน้ำดีีเซล กิิกิะจููล 1,644.70 7,980.44 5,714.41 8,141.93

•	 ก๊๊�ซปิิโตรเลียมัเหลว กิิกิะจููล 292,398.72 348,141.34 355,268.85 347,682.66

•	 ก๊๊�ซธรรมัช�ติ กิิกิะจููล 53,292.70 58,217.25 63,532.65 61,339.98

การิเผาไหม้ที่่�ม่การิเคลั่�อนที่่� กิิกิะจููล 130,519.00 129,823.82 131,710.99 129,550.82

•	 น้ำำ��มััน้ำดีีเซล กิิกิะจููล 115,852.21 114,460.20 117,073.99 115,181.47

•	 น้ำำ��มััน้ำเบน้ำซิน้ำ กิิกิะจููล 14,666.67 15,363.62 14,636.19 10,804.60

•	 ก๊๊�ซปิิโตรเลียมัเหลว กิิกิะจููล 0 0 0 3,563.22

•	 ก๊๊�ซธรรมัช�ติ กิิกิะจููล 0.12 0.0032 0.82 1.53

302-1 (b) ปริิมาณพลัังงานหมุนเว่ยู่น ก๊ิก๊ะจููล 15,482.29 15,102.14 16,195.78 13,442.01

• พลังง�น้ำคว�มัร้อน้ำจู�ก๊แสงอ�ทิิตย์ กิิกิะจููล 2,759.40 2,798.50 1,796.64 1,796.60

• พลังง�น้ำคว�มัร้อน้ำใต้พิภพ กิิกิะจููล 12,722.89 12,303.64 14,399.14 11,645.41

302-1 (c) ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้าที่่�ซื้่�อ 
จากภายู่นอก

กิิกิะจููล 7,873,431.05 8,590,003.02 8,787,442.48 8,737,848.82

• พลังง�น้ำไฟฟ้�จู�ก๊โครงข่่�ยไฟฟ้� 
ข่องปิระเทิศ

กิิกิะจููล 7,872,737.87 8,578,506.85 8,699,470.97 8,568,669.80

• พลังง�น้ำไฟฟ้�จู�ก๊แสงอ�ทิิตย์ กิิกิะจููล 693.18 11,496.18 87,971.51 169,179.02

302-3 (a) ความเข้้มข้้นการิใช้้พลัังงาน 
ต่�อหน�วยู่ริายู่ได้

กิิกิะจููลต่่อล้านบาท 15.89 16.02 17.12 15.82

303-3 (a) ปริิมาณการินำน�ำมาใช้้ที่ั�งหมด ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร 8.67 9.35 9.54 9.56

• น้ำำ��ใต้ดีิน้ำ ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร 1.27 1.35 1.46 1.36

• น้ำำ��จู�ก๊ผูู้้จูัดีห�ภ�ยน้ำอก๊	 
(Third-Party Water)

ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร 7.40 8.00 8.08 8.20

 - น้ำำ��ปิระปิ�จู�ก๊ผู้ิวดีิน้ำ ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A N/A 7.95 7.99

 - น้ำำ��ปิระปิ�จู�ก๊น้ำำ��บ�ดี�ล ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A N/A 0.13 0.21

303-3 (b) ปริิมาณการินำน�ำจากแหลั�งข้าดแคลันน�ำ
มาใช้้ที่ั�งหมด

ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A 3.67 4.85 4.56

• น้ำำ��ใต้ดีิน้ำ ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A 1.29 1.31 1.23

• น้ำำ��จู�ก๊ผูู้้จูัดีห�ภ�ยน้ำอก๊	 
(Third-Party Water)

ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A 2.38 3.54 3.33

 - น้ำำ��ปิระปิ�จู�ก๊ผู้ิวดีิน้ำ ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A N/A 3.47 3.21

	 -	 น้ำำ��ปิระปิ�จู�ก๊น้ำำ��บ�ดี�ล ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A N/A 0.07 0.12
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GRI Standard รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564

303-3 (b) ปริิมาณน�ำสะอาด
ที่่�ถู่กนำมาใช้้ที่ั�งหมด

ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A 9.35 9.54 9.56

• น้ำำ��สะอ�ดี	(≤1,000	mg/L	Total	 
Dissolved	Solids)

ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A 9.35 9.54 9.56

• น้ำำ��ทิี�น้ำำ�ก๊ลับมั�ใช้ใหมั่และใช้ซำ��ทิั�งหมัดี ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร 0.93 0.51 0.75 0.41

ความเข้้มข้้นการินำน�ำมาใช้้ 
ต่�อหน�วยู่ริายู่ได้

ลูกิบาศกิ์เมต่ร 
ต่่อล้านบาท 16.43 16.38 17.46 16.27

303-4(b)
2018

ปริิมาต่ริน�ำเส่ยู่ที่่�ถู่กบำบัด 
แลัะปลั�อยู่ออกส่�สิ�งแวดลั้อม  
(TDS ≤1,000 mg/L)

ล้านลูกิบาศกิ์เมต่ร N/A N/A N/A 6.70

• COD
มิลลิกิรัมต่่อลิต่ร N/A N/A N/A 9.08

กิิโลกิรัม N/A N/A N/A 60,793.06

• BOD
มิลลิกิรัมต่่อลิต่ร N/A N/A N/A 3.37

กิิโลกิรัม N/A N/A N/A 22,578.32

• ปิริมั�ณข่องแข่็งละล�ยน้ำำ��	(TDS)
มิลลิกิรัมต่่อลิต่ร N/A N/A N/A 25.27

กิิโลกิรัม N/A N/A N/A 169,244.54

305-2 (a) ปริิมาณการิปลั�อยู่ก๊าซื้เริ่อนกริะจก
ที่ั�งหมด 

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด ์
เทียบเท่า

1,494,142.68 1,431,281.28 1,409,284.38 1,409,743.49

305-1 (a) ปริิมาณการิปลั�อยู่ก๊าซื้เริ่อนกริะจก 
ที่างต่ริง (Scope 1) 

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

221,164.70 214,860.15 231,798.67 305,337.16

• ก๊๊�ซเรือน้ำก๊ระจูก๊ทิี�เก๊ิดีข่้�น้ำ 
จู�ก๊ก๊�รรั�วไหลและอื�น้ำ	ๆ	 
(Fugitive	Emissions)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

175,884.12 176,066.41 194,816.37 268,524.34

• ก๊๊�ซมัีเทิน้ำจู�ก๊ระบบบำ�บัดีน้ำำ��เสีย ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

3,253.40 3,724.42 819.66  1,230.88

• ก๊�รเผู้�ไหมั้เชื�อเพลิงอยู่ก๊ับทิี� ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

32,229.46 25,468.24 26,388.44 25,900.37

• ก๊�รเผู้�ไหมั้เชื�อเพลิงทิี�มัีก๊�รเคลื�อน้ำทิี� ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

9,797.72 9,021.92 9,253.95 9,006.87

305-1 (c) • ก๊�รเผู้�ไหมั้เชื�อเพลิงชีวภ�พ	 
(Biogenic)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 579.15 520.25 674.69

305-2 (a) ปริิมาณการิปลั�อยู่ก๊าซื้เริ่อนกริะจก 
ที่างอ้อม (Scope 2)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

1,272,977.98 1,216,421.13 1,177,485.71 1,104,406.33

• พลังง�น้ำไฟฟ้�ทิี�ซื�อจู�ก๊ภ�ยน้ำอก๊ ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

1,272,977.98 1,216,421.13 1,177,485.71 1,104,406.33

ปริิมาณก๊าซื้เริ่อนกริะจกที่่�ลัดได ้
จากการิใช้้พลัังงานที่ดแที่น

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

744.48 2,491.45 12,269.05 22,172.73

305-4 (a) ความเข้้มข้้นการิปลั�อยู่ก๊าซื้เริ่อนกริะจก 
(Scope 1 แลัะ Scope 2) 
ต่�อหน�วยู่ริายู่ได้ 

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่าต่่อล้านบาท

2.83 2.51 2.57 2.40

305-3 (a) ปริิมาณการิปลั�อยู่ก๊าซื้เริ่อนกริะจก 
ที่างอ้อมอ่�นๆ (Scope 3)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 1,274,754.60 1,412,920.47 10,223,203.53

•	 ก๊�รซื�อสิน้ำค้�และบริก๊�ร	 
(บรรจูุภัณฑ์์พล�สติก๊)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 231,528.50 137,739.12 102,584.90
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•	 ก๊�รซื�อสิน้ำค้�และบริก๊�ร	 
(ผู้ลิตภัณฑ์์)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 9,419,907.12 

•	 ก๊�รข่น้ำส่งและก๊ระจู�ยสิน้ำค้�ต้น้ำน้ำำ�� ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 90,128.25 141,122.76 197,321.23

•	 ก๊�รจูัดีก๊�รข่องเสียทิี�เก๊ิดีจู�ก๊ 
ก๊�รดีำ�เน้ำิน้ำธุรก๊ิจู

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 192,510.20 68,003.90 53,440.32

•	 ก๊�รเดีิน้ำทิ�งเพื�อธุรก๊ิจู	(ทิ�งอ�ก๊�ศ) ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 2,588.75 793.62 141.36

•	 ก๊�รใช้ง�น้ำผู้ลิตภัณฑ์์ทิี�จูัดีจูำ�หน้ำ่�ย	 
(อุปิก๊รณ์อิเล็ก๊ทิรอน้ำิก๊ส์)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 741,535.40 1,052,100.15 174,435.88

•	 ก๊�รจูัดีก๊�รซ�ก๊ผู้ลิตภัณฑ์์ 
ทิี�จูำ�หน้ำ่�ย	(ก๊ล้วยหอมัทิอง)

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

N/A 13,528.70 10,226.12 10,108.25

ปริิมาณก๊าซื้เริ่อนกริะจกที่่�ลัดได้จาก 
การิลัดใช้้บริริจุภัณฑ์์พลัาสต่ิก 
ช้นิดใช้้คริั�งเด่ยู่วที่ิ�ง

ต่ันคาร์บอนไดออกิไซด์
เทียบเท่า

4,945.97 33,222.39 85,212.55 265,268.48

สัดส�วนข้องริ้านในพ่�นที่่�ต่ั�งเส่�ยู่งต่�อ
อุที่กภัยู่ ที่่�ได้ริับการิออกแบบ 
แลัะปริับปริุงให้สามาริถูริองริับความเส่�ยู่ง

ร้อยละ N/A N/A N/A 52

306-3 (a) 2020 ปริิมาณข้องเส่ยู่ที่ั�งหมด ต่ัน 135,440.47 174,461.64 126,402.29 170,754.05

306-4 (a) 2020 ปริมิาณข้องเสยู่่ที่่�นำไปใช้้ปริะโยู่ช้น์ทัี่�งหมด ต่ัน 88,692.43 126,259.35 78,472.83 119,309.77

306-4 (b) 2020 ปริิมาณข้องเส่ยู่อันต่ริายู่ ต่ัน 1.94 18.35 59.40 48.26

•	 น้ำำ�ก๊ลับมั�ใช้ใหมั่ ต่ัน 1.94 17.89 45.83 24.81 

•	 น้ำำ�ไปิเปิ็น้ำเชื�อเพลิงผู้สมั ต่ัน N/A 0.46 13.57 23.45

306-4 (c) 2020 ปริิมาณข้องเส่ยู่ไม�อันต่ริายู่ ต่ัน 88,690.49 126,241.00 78,352.30 119,261.51

•	 ใช้ซำ�� ต่ัน N/A N/A 61.13 82.33

•	 น้ำำ�ก๊ลับมั�ใช้ใหมั่ ต่ัน 82,586.89 119,780.06 70,008.31 109,961.02

•	 ปิุ�ยหมััก๊ ต่ัน 6,103.60 6,460.94 6,613.28 7,254.84

•	 น้ำำ�ไปิเปิ็น้ำเชื�อเพลิงผู้สมั ต่ัน N/A N/A 1,730.71 1,963.33

306-5 (a) 2020 ปริิมาณของเสีียที่ี�นำไปกำจััดที่ั�งหมด ต่ัน 46,748.03 48,202.29 47,929.46 51,444.28

306-5 (b) 2020 ปริิมาณของเสีียอันตริาย ต่ัน 29.00 25.84 9.78 79.42

•	 เผู้�ทิำ�ล�ย ต่ัน 26.54 20.20 4.33 71.03

•	 ฝัังก๊ลบ ต่ัน 2.45 5.64 5.45 8.39

306-5 (c) 2020 ปริิมาณของเสีียไม่อันตริาย ต่ัน 46,719.04 48,176.45 47,919.68 51,364.86

•	 เผู้�ทิำ�ล�ย ต่ัน 1,955.43 1,778.93 0 5.41

•	 ฝัังก๊ลบ ต่ัน 44,763.61 46,397.52 47,919.68 51,359.46

ริ้อยู่ลัะปริิมาณข้องเส่ยู่ที่่�ถู่กนำไปใช้้
ปริะโยู่ช้น์ต่�อปริิมาณข้องเส่ยู่ที่ั�งหมด

ร้อยละ 65  72  62 69.87

248 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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GRI Standard รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564

306-3 (a) 2020 ปริิมาณข้ยู่ะอาหาริที่ั�งหมด ต่ัน 54,702 58,864 56,393 58,563.07

•	 พืช	ผู้ัก๊	และผู้ลไมั้ ต่ัน N/A N/A 7,764 19,899.06

•	 เน้ำื�อสัตว์และอ�ห�รทิะเล ต่ัน N/A N/A 6,408 3,766.27

•	 ผู้ลิตภัณฑ์์จู�ก๊น้ำมั ต่ัน N/A N/A 2,381 2,315.32

•	 อ�ห�รพร้อมัรับปิระทิ�น้ำ ต่ัน N/A N/A 22,106 18,041.47

•	 เครื�องดีื�มั ต่ัน N/A N/A 1,794 1,265.83

•	 อ�ห�รสำ�เร็จูรูปิ ต่ัน N/A N/A 1,077 655.59

•	 เบเก๊อรี� ต่ัน N/A N/A 14,863 12,593.43

•	 อื�น้ำ	ๆ ต่ัน N/A N/A N/A 26.11

306-4 (a) 2020 ปริมิาณข้ยู่ะอาหาริท่ี่�นำไปใช้้ปริะโยู่ช้น์ทัี่�งหมด ต่ัน 17,300 17,943 18,033.90 12,611.83

•	 น้ำำ�ไปิผู้ลิตเปิ็น้ำพลังง�น้ำ ต่ัน N/A N/A 557.70 597.25

•	 น้ำำ�ไปิผู้ลิตเปิ็น้ำอ�ห�รสัตว์ ต่ัน N/A N/A 17,476.20 12,014.58

306-5 (a) 2020 ปริิมาณข้ยู่ะอาหาริที่่�นำไปกำจัดที่ั�งหมด ต่ัน 37,402 40,921 38,345 45,951.24

•	 ฝัังก๊ลบ ต่ัน N/A N/A 38,345 45,951.24

ปริิมาณขยะอาหาริที่่�สามาริถป้องกัันไม่ให้
เกัิดได้

ต่ัน N/A N/A 13.45 21,343.72

•	 บริจู�ค ต่ัน N/A N/A 13.45 70.40

•	 ก๊ำ�หน้ำดีมั�ตรฐ�น้ำก๊�รสั�งและก๊�รทิิ�ง ต่ัน N/A N/A N/A 5,079.31

•	 ทิำ�ผู้ลิตภัณฑ์์ใหมั่ ต่ัน N/A N/A N/A 1,969.00

•	 ผู้ลิตอ�ห�รสัตว์ ต่ัน N/A N/A N/A 14,225.00

กิารวิิเคราะห์์และแจูกิแจูงข้้อมูลปริมาณข้ยะอาห์าร ซ่�งเป็นชุุดข้้อมูลย่อยที�ถููกิรวิมอยู่ในข้้อมูลข้องเสีียที�ปรากิฏข้้างต่้นแล้วิ

หมายเหตุุ 
• N/A หมายถึึง ไม่มีข้้อมูล หรืือไม่สามารืถึเก็็บข้้อมูลได้้
• ผลก็ารืด้ำาเนิินิงานิด้้านิความย่�งยืนิปีี 2564 เปี็นิไปีตุามก็รือบก็ารืรืายงานิความย่�งยืนิ GRI 

Standard version 2016 (ปีรื่บปีรืุง version 2018 และ 2020)
• ปีรืิมาณพล่งงานิเที่ี�ใช้้ในิหนิ่วยจููล คำานิวณจูาก็ปีรืิมาณก็ารืใช้้เช้ื�อเพลิงคูณก็่บค่าความรื้อนิข้อง 

เช้ื�อเพลิงแตุ่ละปีรืะเภที่ อ้างอิงก็รืมพ่ฒนิาพล่งงานิที่ด้แที่นิและอนิุรื่ก็ษ์์พล่งงานิ (พพ.)
• ปีรืิมาณพล่งงานิที่ี�ใช้้ที่่�งหมด้ เที่่าก็่บผลรืวมข้องปีรืิมาณพล่งงานิที่ี�ใช้้แล้วหมด้ไปี ปีรืิมาณพล่งงานิ

หมุนิเวียนิ และปีรืิมาณพล่งงานิไฟฟ้าที่ี�ซื้ื�อจูาก็ภายนิอก็ 
• ความเข้้มข้้นิก็ารืใช้้พล่งงานิตุ่อหนิ่วยรืายได้้ เที่่าก็่บส่ด้ส่วนิปีรืิมาณพล่งงานิที่ี�ใช้้ที่่�งหมด้ตุ่อรืายได้้

หนิ่วยล้านิบาที่
• ปีรืิมาณก็ารืนิำานิำ�ามาใช้้ที่่�งหมด้ เที่่าก็่บผลรืวมปีรืิมาณก็ารืใช้้นิำ�าใตุ้ด้ินิ และปีรืิมาณก็ารืใช้้นิำ�าจูาก็ 

ผู้จู่ด้หาภายนิอก็ ได้้แก็่ ก็ารืปีรืะปีานิครืหลวง ก็ารืปีรืะปีาส่วนิภูมิภาค และผู้ให้เช้่าพื�นิที่ี�
• ปีรืิมาณก็ารืนิำานิำ�าจูาก็แหล่งข้าด้แคลนินิำ�ามาใช้้ที่่�งหมด้ ถึูก็วิเครืาะห์ด้้วยเครืื�องมือ Aqueduct Water 

Risk Atlas (Aqueduct Global Maps 3.0) ข้องสถึาบ่นิที่รื่พยาก็รืโลก็ (WRI)
• ปีรืิมาณก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ คำานิวณจูาก็ปีรืิมาณก็ิจูก็รืรืมที่ี�ก็่อให้เก็ิด้ก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็คูณก็่บ

ค่าส่มปีรืะสิที่ธิ์ิ�ก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ อ้างอิง IPCC 5th Assessment Report องค์ก็ารืบรืิหารื
จู่ด้ก็ารืก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ (องค์ก็ารืมหาช้นิ) และรืายงานิให้อยู่ในิรืูปีก็๊าซื้คารื์บอนิได้ออก็ไซื้ด้ ์
เที่ียบเที่่า ตุามมาตุรืฐานิในิก็ารืคำานิวณ ก็ารืจู่ด้ก็ารื และก็ารืรืายงานิก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ 
(GHG Protocol) สำาหรื่บก็ารืคำานิวณก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ในิข้อบเข้ตุที่ี�1, 2 และ 3

• ปีรืิมาณก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ที่างตุรืงที่่�งหมด้ ครือบคลุมปีรืิมาณก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็จูาก็
ก็รืะบวนิก็ารืบำาบ่ด้นิำ�าเสีย ก็ารืเผาไหม้เช้ื�อเพลิงที่ี�มีก็ารืเคลื�อนิที่ี� ก็ารืเผาไหม้เช้ื�อเพลิงช้ีวภาพ  
ก็ารืเผาไหม้เช้ื�อเพลิงที่ี�อยู่ก็่บที่ี� และก็ารืรื่�วไหลข้องสารืที่ำาความเย็นิ 

• ด้ำาเนิินิก็ารืปีรื่บปีีฐานิข้องก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็เปี็นิปีี 2563 เพื�อเปี็นิก็ารืด้ำาเนิินิก็ารืตุาม 
เปี้าหมายความย่�งยืนิรืะยะที่ี� 2

• ปีรืิมาณก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ที่างอ้อมจูาก็ก็ารืใช้้พล่งงานิ เที่่าก็่บปีรืิมาณก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ 
จูาก็ก็ารืใช้้พล่งงานิไฟฟ้าที่ี�ซื้ื�อจูาก็ภายนิอก็องค์ก็รืคูณก็่บค่าส่มปีรืะสิที่ธิ์ิ�ก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ 
อ้างอิงสำานิ่ก็งานินิโยบายและแผนิพล่งงานิ (สนิพ.)

• ปีรืิมาณก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ที่างอ้อมอื�นิ ๆ ครือบคลุมก็ิจูก็รืรืมก็ารืซื้ื�อสินิค้าและบรืิก็ารื (บรืรืจูุภ่ณฑ์์
พลาสตุิก็) ก็ารืข้นิส่งและก็รืะจูายสินิค้าตุ้นินิำ�า ก็ารืจู่ด้ก็ารืข้องเสียที่ี�เก็ิด้จูาก็ก็ารืด้ำาเนิินิธิ์ุรืก็ิจู  
ก็ารืเด้ินิที่างเพื�อธิ์ุรืก็ิจู (ที่างอาก็าศ) ก็ารืใช้้งานิผลิตุภ่ณฑ์์ที่ี�จู่ด้จูำาหนิ่าย (อุปีก็รืณ์อิเล็ก็ที่รือนิิก็ส์) 
ก็ารืจู่ด้ก็ารืซื้าก็ผลิตุภ่ณฑ์์ที่ี�จูำาหนิ่าย (บรืรืจูุภ่ณฑ์์พลาสตุิก็) 

• ปีรืิมาณก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ที่ี�ลด้ได้้จูาก็ก็ารืใช้้พล่งงานิหมุนิเวียนิ ครือบคลุมก็ารืใช้้พล่งงานิไฟฟ้าจูาก็
พล่งงานิแสงอาที่ิตุย์ พล่งงานิความรื้อนิจูาก็พล่งงานิแสงอาที่ิตุย์ และพล่งงานิความรื้อนิใตุ้พิภพ 

• ปีรืิมาณก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ที่ี�ลด้ได้้จูาก็ก็ารืลด้ใช้้บรืรืจูุภ่ณฑ์์พลาสตุิก็ คำานิวณจูาก็ปีรืิมาณลด้ใช้ ้
ถึุงพลาสตุิก็ในิรื้านิเซื้เว่นิอีเลฟเว่นิคูณก็่บค่าส่มปีรืะสิที่ธิ์ิ�ก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ 

• ความเข้้มข้้นิก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ตุ่อหนิ่วยรืายได้้ เที่่าก็่บส่ด้ส่วนิปีรืิมาณก็ารืปีล่อยก็๊าซื้ 
เรืือนิก็รืะจูก็ที่างตุรืงและที่างอ้อมจูาก็ก็ารืใช้้พล่งงานิตุ่อรืายได้้หนิ่วยล้านิบาที่

• ปีรืิมาณข้องเสียอ่นิตุรืายและข้องเสียไม่อ่นิตุรืาย รืายงานิตุามก็รือบก็ารืรืายงานิความย่�งยืนิ GRI 
Standard version 2020 โด้ยปีี 2562 - 2563 เพิ�มปีรืิมาณสินิค้าตุ่ด้จู่ายและที่รื่พย์สินิตุ่ด้จู่าย 
(Write-off) ข้องบรืิษ์่ที่ ซื้ีพี ออลล์ จูำาก็่ด้ (มหาช้นิ) และคำานิวณปีี 2561

• ปีรืิมาณข้องเสียที่่�งหมด้ครือบคลุมถึึงปีรืิมาณข้ยะอาหารื
• ข้อบเข้ตุข้้อมูลปีรืิมาตุรืและคุณล่ก็ษ์ณะข้องนิำ�าเสียที่ี�ถึูก็บำาบ่ด้แล้วครือบคลุม โรืงงานิอาหารืซื้ีพีแรืม

ลาด้ก็รืะบ่ง ลาด้หลุมแก็้ว และช้ลบุรืี
• ในิปีี 2564 ได้้ยก็เว้นิที่ำาก็ารืปีรืะเมินิก็ารืปีล่อยก็๊าซื้เรืือนิก็รืะจูก็ หมวด้ก็ารืเด้ินิที่างข้องพนิ่ก็งานิ 

เนืิ�องจูาก็สถึานิก็ารืณ์ก็ารืแพร่ืรืะบาด้ข้องโรืคติุด้เชื้�อไวร่ืสโควดิ้ 19 และก็ารืปีร่ืบนิโยบายก็ารืที่ำางานิ 
แบบยืด้หยุ่นิ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2564  ข้อมูลด้านบุคลากร

GRI Standard ข้อมูล
2561 2562 2563 2564

จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ

102-8 จำนวนพนักงาน

จูำาแนกิต่ามเพศ

• ชุาย 33,110 35.72 48,159 39.19 66,910 34.94 67,823 35.69

• ห์ญิิง 59,582 64.28 74,735 60.81 124,570 65.06 122,185 64.31

จูำาแนกิต่ามประเภทสีัญิญิาจู้าง

พนักิงานประจูำา

• ชุาย 28,330 33.88 30,670 32.87 34,585 33.83 35,545 34.42

• ห์ญิิง 55,279 66.12 62,641 67.13 67,642 66.17 67,712 65.58

คนงาน / ผูู้้รับเห์มา

• ชุาย 4,780 52.63 17,489 59.12 32,325 36.22 32,278 37.21

• ห์ญิิง 4,303 47.37 12,094 40.88 56,928 63.78 54,473 62.79

405-1 ความหลัากหลัายู่ข้องพนักงาน

จูำาแนกิต่ามระดับ

ผูู้้บริห์ารระดับสีูง

• ชุาย 55 69.62 41 66.13 32 57.14 38 38.71

• ห์ญิิง 24 30.38 21 33.87 24 42.86 24 61.29

ผูู้้บริห์าร

• ชุาย 1,151 43.91 937 43.48 1,259 44.18 2,342 55.21

• ห์ญิิง 1,470 56.08 1,218 56.52 1,591 55.82 2,887 44.79

ผูู้้บริห์ารระดับต่้น

• ชุาย 856 42.82 610 41.27 797 42.24 1,549 57.03

• ห์ญิิง 1,143 57.18 868 58.73 1,090 57.76 2,056 42.97

เจู้าห์น้าที�

• ชุาย 27,124 33.52 29,692 32.59 33,294 33.52 33,165 33.85

• ห์ญิิง 53,785 66.48 61,402 67.41 66,027 66.48 64,801 66.15

จูำาแนกิต่ามอายุ

อายุน้อยกิวิ่า 30 ปี

• ชุาย 15,170 32.80 16,875 32.10 18,218 32.81 18,373 33.68

• ห์ญิิง 31,082 67.20 35,700 67.90 37,306 67.19 36,181 66.32

อายุ 30-50 ปี

• ชุาย 12,699 35.05 13,224 33.79 15,717 34.99 16,434 35.21

• ห์ญิิง 23,535 64.95 25,907 66.21 29,203 65.01 30,236 64.79
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GRI Standard ข้อมูล
2561 2562 2563 2564

จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ

อายุมากิกิวิ่า 50 ปี

• ชุาย 461 41.05 571 35.58 650 36.46 738 36.30

• ห์ญิิง 662 58.95 1,034 64.42 1,133 63.54 1,295 63.70

จูำาแนกิต่ามศาสีนา

• พุทธ 77,174 92.30 87,989 94.30 96,180 94.08 97,203 94.14

• คริสี 475 0.57 532 0.57 599 0.59 634 0.61

• อิสีลาม 4,123 4.93 4,725 5.06 4,882 4.78 4,853 4.70

405-2
สัดส�วนค�าต่อบแที่นพนักงาน  
(หญิิง : ช้ายู่)

จูำาแนกิต่ามระดับ

• ผูู้้บริห์ารระดับสีูง (เฉพาะเงินเดือน) N/A N/A N/A 0.96

• ผูู้้บริห์ารระดับสีูง  
 (เงินเดือนและค่าต่อบแทนอื�น ๆ)

N/A N/A N/A 1.10

• ผูู้้บริห์าร (เฉพาะเงินเดือน) N/A N/A N/A 0.99

• ผูู้้บริห์าร 
 (เงินเดือนและค่าต่อบแทนอื�น ๆ)

N/A N/A N/A 0.99

• เจู้าห์น้าที�  
 (เงินเดือนและค่าต่อบแทนอื�น ๆ)

N/A N/A N/A 0.97

401-1 การิจ้างงาน

จูำาแนกิต่ามเพศ

• ชุาย 16,637 36.98 16,827 35.25 13,767 34.12 16,367 36.86

• ห์ญิิง 28,356 63.02 30,911 64.75 26,586 65.88 28,041 63.14

อัต่รากิารจู้างให์ม่ 53.81 51.16 39.47 43.01

จูำาแนกิต่ามอายุ

• อายุน้อยกิวิ่า 30 ปี 37,013 82.26 38,852 81.39 33,119 82.07 36,898 83.09

• อายุ 30-50 ปี 7,945 17.66 8,772 18.37 7,134 17.68 7,453 16.78

• อายุมากิกิวิ่า 50 ปี 35 0.08 114 0.24 100 0.25 57 0.13

401-1 การิลัาออก

จูำาแนกิต่ามเพศ

• ชุาย 13,470 38.31 14,902 38.29 12,022 34.24 14,426 34.63

• ห์ญิิง 21,690 61.69 24,019 61.71 23,086 65.76 27,237 65.37

อัต่รากิารลาออกิ 42.05 41.71 34.34 40.35
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GRI Standard ข้อมูล
2561 2562 2563 2564

ชั่ั่วโมงเฉล่่ยต่่อรายต่่อปี ชั่ั่วโมงเฉล่่ยต่่อรายต่่อปี ชั่ั่วโมงเฉล่่ยต่่อรายต่่อปี ชั่ั่วโมงเฉล่่ยต่่อรายต่่อปี

404-1
การิฝึึกอบริม 
แลัะพัฒนาพนักงาน

จูำานวินชุั�วิโมงเฉลี�ยทั�งห์มด 25.47 22.18 18.91 20.68

จูำาแนกิต่ามเพศ

• ชุาย 26.57 20.51 17.35 18.25

• ห์ญิิง 24.37 23.84 20.47 21.96

จูำาแนกิต่ามระดับ

• ผูู้้บริห์ารระดับสีูง 67.96 69.88 84.40 74.59

• ผูู้้บริห์าร 60.71 45.30 40.36 31.63

• ผูู้้บริห์ารระดับต่้น 42.22 46.18 40.17 28.58

• เจู้าห์น้าที� 24.37 21.44 18.78 20.06

หมายเหตุุ 
• N/A หมายถึึง ไม่มีข้้อมูล หรืือไม่สามารืถึเก็็บข้้อมูลได้้
• ก็ารืรืายงานิผลก็ารืด้ำาเนิินิงานิความย่�งยืนิเปี็นิไปีตุามก็รือบก็ารืรืายงานิความย่�งยืนิ GRI Standard  version 2016
• ข้้อมูลด้้านิบุคลาก็รืครือบคลุมทีุ่ก็หนิ่วยธิ์ุรืก็ิจูข้องก็ลุ่ม ซื้ีพี ออลล์

GRI Standard ข้อมูล
2561 2562 2563 2564

จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ

จูำาแนกิต่ามอายุ

• อายุน้อยกิวิ่า 30 ปี 27,324 77.71 30,012 77.11 26,996 76.89 32,580 78.20

• อายุ 30-50 ปี 7,691 21.88 8,753 22.49 7,871 22.42 8,881 21.32

• อายุมากิกิวิ่า 50 ปี 145 0.41 156 0.40 241 0.69 202 0.48

401-3 การิลัาคลัอด แลัะเลั่�ยู่งด่บุต่ริ

พนักิงานที�ใชุ้สีิทธิ�ลาคลอด  
และเลี�ยงดูบุต่ร

N/A N/A 2,959 3.17 3,592 3.51 3,178 3.08

พนักิงานที�กิลับมาทำางาน 
ห์ลังจูากิใชุ้สีิทธิ�ลาคลอด  
และเลี�ยงดูบุต่ร

N/A N/A 2,615 88.37 3,225 89.78 3,053 96.07

จูำานวินพนักิงานที�กิลับมาทำางาน 
ห์ลังใชุ้สีิทธิลาคลอดบุต่ร/ ดูแลบุต่ร 
และยังคงทำางานอยู่กิับบริษััทต่่อไป 
อีกิจูนครบ 12 เดือน

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,506 78.85

102-41 ข้้อต่กลังการิเจริจาต่�อริอง

ต่ัวิแทนพนักิงาน
คณะกิรรมกิารสีวิัสีดิกิาร

56,722 99.29 64,115 100 102,227 100 103,257 100
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ผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน ปี 2564 ข้อมูลด้านการดูแลความปลอดภัย อาช่ั่วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

GRI 
Standard ข้อมูล หน่วย

2561 2562 2563 2564

ชั่าย หญิิง ชั่าย หญิิง ชั่าย หญิิง ชั่าย หญิิง

พนักงาน

403-9 (a) 
(2018)

•	 จูำ�น้ำวน้ำผูู้้เสียชีวิตทิั�งหมัดีจู�ก๊ 
ก๊�รทิำ�ง�น้ำ		 ราย

0 0 2 5

0 0 0 0 2 0 2 3

•	 อัตร�ผูู้้บ�ดีเจู็บทิั�งหมัดี 
ทิี�มัีคว�มัรุน้ำแรงสูง	 
(ไมั่รวมัเสียชีวิต)

กิรณี/1,000,000 
ชุั�วิโมงกิารทำางาน

N/A 0 0.004 0

N/A N/A 0 0 0 0.01 0 0

•	 อัตร�ก๊�รบ�ดีเจู็บทิี�บัน้ำทิ้ก๊
ทิั�งหมัดี	 กิรณี/1,000,000 

ชุั�วิโมงกิารทำางาน

N/A 1.22 2.14 3.25

N/A N/A 2.27 0.69 3.02 1.99 4.36 2.70

•	 จูำ�น้ำวน้ำชั�วโมังก๊�รทิำ�ง�น้ำรวมั
ชุั�วิโมง

192,955,020 222,630,585 251,718,321 212,606,693

67,743,167 125,211,853 74,829,447 147,801,138 83,430,837 168,287,484 69,947,807 142,658,887

403-10 (a)  
(2018)

•	 จูำ�น้ำวน้ำผูู้้เสียชีวิตดี้วยโรคจู�ก๊
ก๊�รทิำ�ง�น้ำ ราย

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

•	 จูำ�น้ำวน้ำก๊รณีทิี�เจู็บปิ่วยจู�ก๊
ก๊�รทิำ�ง�น้ำทิั�งหมัดี กิรณี

N/A 0 0 0

N/A N/A 0 0 0 0 0 0

403-2 (a) 
2016

•	 อัตร�ก๊�รข่�ดีง�น้ำ	
ร้อยละ

2.26 2.34 2.28 12.11

2.41 2.18 2.64 2.20 2.58 2.13 10.53 12.90

•	อัตร�ก๊�รบ�ดีเจู็บถึ้งข่ั�น้ำ 
หยุดีง�น้ำจู�ก๊ก๊�รทิำ�ง�น้ำ	 
(LTIFR)

กิรณี/1,000,000 
ชุั�วิโมงกิารทำางาน

1.10 0.71 1.66 2.77

1.93 0.65 1.28 0.43 2.21 1.38 3.59 2.36

•		อัตร�ก๊�รเจู็บปิ่วยดี้วยโรค 
จู�ก๊ก๊�รทิำ�ง�น้ำทิั�งหมัดี	 
(OIFR)

กิรณี/1,000,000 
ชุั�วิโมงกิารทำางาน

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ผ่้ริับเหมา  

403-9 (a) 
(2018) 

•		จูำ�น้ำวน้ำผูู้้เสียชีวิตทิั�งหมัดีจู�ก๊
ก๊�รทิำ�ง�น้ำ ราย

0 0 3 6

0 0 0 0 2 1 5 1

•		อัตร�ผูู้้บ�ดีเจู็บทิั�งหมัดีทีิ�มัี
คว�มัรุน้ำแรงสูง	 
(ไมั่รวมัเสียชีวิต)

กิรณี/1,000,000 
ชุั�วิโมงกิารทำางาน

N/A 0 0 0.013

N/A N/A 0 0 0 0 0 0.005

•		อัตร�ก๊�รบ�ดีเจู็บทิี�บัน้ำทิ้ก๊
ทิั�งหมัดี	 กิรณี/1,000,000 

ชุั�วิโมงกิารทำางาน

N/A 1.51 0.52 1.40

N/A N/A 2.02 0.93 0.80 0.34 2.37 0.86

•		จูำ�น้ำวน้ำชั�วโมังก๊�รทิำ�ง�น้ำรวมั
ชุั�วิโมง

60,757,234 63,698,344 232,938,058 210,483,280

37,375,636 23,381,598 33,717,995 29,980,349 88,997,868 143,940,190 75,208,116 135,275,163

403-10 (a)  
(2018)

•		จูำ�น้ำวน้ำผูู้้เสียชีวิตดี้วยโรคจู�ก๊
ก๊�รทิำ�ง�น้ำ ราย

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

•		จูำ�น้ำวน้ำก๊รณีทิี�เจู็บปิ่วยจู�ก๊
ก๊�รทิำ�ง�น้ำทิั�งหมัดี กิรณี

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

•		อัตร�ก๊�รบ�ดีเจู็บถึ้ง 
ข่ั�น้ำหยุดีง�น้ำจู�ก๊ก๊�รทิำ�ง�น้ำ	 
(LTIFR)

กิรณี/1,000,000 
ชุั�วิโมงกิารทำางาน

1.02 0.99 0.37 1.05

0.94 1.15 1.28 0.67 0.52 0.28 1.52 0.79
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หมายเหตุุ 
• N/A หมายถึึง ไม่มีข้้อมูลหรืือไม่สามารืถึเก็็บข้้อมูลได้้
• บรืิษ์่ที่ ซื้ีพี ออลล์ จูำาก็่ด้ (มหาช้นิ) ไม่รืวมข้้อมูลสำาหรื่บรื้านิค้าที่ี�ได้้รื่บสิที่ธิ์ิ�ช้่วงในิอาณาเข้ตุ  

(Sub-area)
• บรืิษ์่ที่ ซื้ีพีแรืม จูำาก็่ด้ อาหารืพรื้อมรื่บปีรืะที่านิ (ลาด้หลุมแก็้ว), เบเก็อรืี� (ลาด้ก็รืะบ่ง) ปีี 2561 

เพิ�มก็ารืรืายงานิข้้อมูล ซื้ีพีแรืม ช้ลบุรืี
• ผู้รื่บเหมา บรืิษ์่ที่ ซื้ีพี ออลล์ จูำาก็่ด้ (มหาช้นิ) รืวมเฉพาะพ่อบ้านิ/แม่บ้านิ เจู้าหนิ้าที่ี�รื่ก็ษ์า 

ความปีลอด้ภ่ย (รืปีภ.) ผู้รื่บเหมาก็่อสรื้างและซื้่อมบำารืุงรื้านิสาข้า และเพิ�มก็ารืรืายงานิข้้อมูลข้อง 
Store Business Partner (SBP) และผู้รื่บเหมาข้นิส่งข้องศูนิย์ก็รืะจูายสินิค้าบรืิษ์่ที่ ซื้ีพี ออลล์ 
จูำาก็่ด้ (มหาช้นิ) ในิปีี 2563

• ผู้รื่บเหมา บรืิษ์่ที่ สยามแม็คโครื จูำาก็่ด้ (มหาช้นิ) นิ่บรืวมผู้รื่บเหมาที่่�งหมด้ (ผู้รื่บเหมาปีรืะจูำา 
ผู้รื่บเหมาที่ี�เข้้ามาในิพื�นิที่ี�สาข้า Supplier ข้นิส่ง เจู้าหนิ้าที่ี�รื่ก็ษ์าความปีลอด้ภ่ย รืปีภ.) แม่บ้านิ)

• ผู้รื่บเหมา บรืิษ์่ที่ ซื้ีพีแรืม จูำาก็่ด้ รืวมเฉพาะพ่อบ้านิ/แม่บ้านิปีรืะจูำาสำานิ่ก็งานิ-อาคารื เจู้าหนิ้าที่ี�
รื่ก็ษ์าความปีลอด้ภ่ย (รืปีภ.) ผู้รื่บเหมาในิสายก็ารืผลิตุ และเพิ�มก็ารืรืายงานิข้้อมูลข้อง ผู้รื่บเหมา
ซื้่อมสรื้าง ในิปีี 2563

• อ่ตุรืาผู้บาด้เจู็บที่่�งหมด้ที่ี�มีความรืุนิแรืงสูง (ไม่รืวมเสียช้ีวิตุ) = จูำานิวนิรืาย (ก็รืณี) ข้องผู้ปีฏิิบ่ตุิ
งานิที่ี�บาด้เจู็บจูาก็อุบ่ตุิเหตุุที่ี�เก็ี�ยวข้้องก็่บก็ารืที่ำางานิที่ี�ส่งผลให้ได้้รื่บบาด้เจู็บ โด้ยที่ี�ผู้ปีฏิิบ่ตุิงานิ 
ไม่สามารืถึฟ้�นิตุ่ว สู่สถึานิะก็่อนิก็ารืเก็ิด้บาด้เจู็บภายในิ 6 เด้ือนิ (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล) X 
1,000,000 (ช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิ) / จูำานิวนิช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิรืวม (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล)

หมายเหตุุ 
• N/A หมายถึึง ไม่มีข้้อมูล หรืือไม่สามารืถึเก็็บข้้อมูลได้้
• ข้้อมูลที่ี�รืายงานิครือบคลุมเฉพาะผลิตุภ่ณฑ์์พ่ฒนิารื่วม (Private Brand : PB) ที่ี�จูำาหนิ่ายผ่านิช้่องที่างตุ่าง ๆ ที่่�งออฟไลนิ์ ออนิไลนิ์ ข้อง ซื้ีพี ออลล์ เที่่านิ่�นิ 
• ข้้อมูลที่ี�นิำามารืายงานินิ่บเฉพาะสินิค้าที่ี�ผ่านิหล่ก็เก็ณฑ์์หรืือได้้รื่บก็ารืรื่บรืองส่ญล่ก็ษ์ณ์ที่างโภช้นิาก็ารื “ที่างเลือก็สุข้ภาพ” และหรืืออาหารืที่ี�มีก็ารืเพิ�ม หรืือลด้ หรืือปีรืาศจูาก็สารือาหารืตุามที่ี�ก็ฎหมายหรืือ

มาตุรืฐานิที่ี�ได้้รื่บก็ารืยอมรื่บในิรืะด้่บปีรืะเที่ศ หรืือสาก็ล อาที่ิ ตุามปีรืะก็าศก็รืะที่รืวงสาธิ์ารืณสุข้ (ฉบ่บที่ี� 182) พ.ศ. 2541

• อ่ตุรืาก็ารืบาด้เจู็บที่ี�บ่นิที่ึก็ที่่�งหมด้ = จูำานิวนิรืาย (ก็รืณี) ข้องผู้ปีฏิิบ่ตุิงานิที่ี�บาด้เจู็บจูาก็อุบ่ตุิเหตุุ
จูาก็ก็ารืที่ำางานิ (นิ่บรืวมตุ่�งแตุ่ ได้้รื่บก็ารืรื่ก็ษ์ามาก็ก็ว่าปีฐมพยาบาล หรืือ ถึูก็จูำาก็่ด้ก็ารืที่ำางานิ 
หรืือ ถึูก็โอนิย้ายไปีปีฏิิบ่ตุิงานิในิหนิ้าที่ี�อื�นิช้่�วครืาว แตุ่ไม่หยุด้งานิ, หยุด้งานิตุ่�งแตุ่ 1 ว่นิข้ึ�นิไปี, 
หยุด้งานิตุ่�งแตุ่ 6 เด้ือนิข้ึ�นิไปี, ทีุ่พพลภาพ จูนิถึึงเสียช้ีวิตุ) (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล) X 
1,000,000 (ช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิ) / จูำานิวนิช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิรืวม (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล)

• อ่ตุรืาก็ารืข้าด้งานิ = จูำานิวนิว่นิหยุด้งานิจูาก็ก็ารืบาด้เจู็บและเจู็บปี่วย รืวมที่่�งก็ารืหยุด้งานิอื�นิ ๆ  
ที่ี�ไม่ใช้่ก็ารืลาที่ี�ได้้รื่บอนิุญาตุ (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล) X 100 / จูำานิวนิว่นิที่ำางานิที่่�งหมด้ 
ในิรือบปีี

• อ่ตุรืาก็ารืบาด้เจู็บถึึงข้่�นิหยุด้งานิจูาก็ก็ารืที่ำางานิ = จูำานิวนิ (ก็รืณี) ข้องก็ารืบาด้เจู็บจูนิถึึงข้่�นิ 
หยุด้งานิ อ่นิเนิื�องมาจูาก็อุบ่ตุิเหตุุจูาก็ก็ารืที่ำางานิ (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล) X 1,000,000  
(ช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิ) / จูำานิวนิช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิรืวม (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล)

• อ่ตุรืาก็ารืเจู็บปี่วยจูาก็ก็ารืที่ำางานิที่่�งหมด้ = จูำานิวนิรืาย (ก็รืณี) ที่ี�เจู็บปี่วยจูาก็ก็ารืที่ำางานิจูำานิวนิ
ช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิรืวม (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล) X 1,000,000 (ช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิ) / จูำานิวนิ
ช้่�วโมงก็ารืที่ำางานิรืวม (ในิช้่วงเวลาที่ี�รืายงานิผล)

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2564  ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะท่่ด่

GRI Standard รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564

ข้้อมููลด้้านสุุข้ภาพและสุุข้ภาวะที่่�ด้่ 

G4 - FP6

ยอดขายสีินค้้าสีินค้้าที่ี�มีการิปริับลดไขมัน ไขมันที่ริานสี์ โซเดียม
 และน�ำตาล

ร้อยละ

1.15 3.12 1.32 2.33

•	 ก๊ลุ่มัอ�ห�รพร้อมัทิ�น้ำ N/A 3.12 0.15 1.88

•	 ก๊ลุ่มัเครื�องดีื�มัพร้อมัดีื�มั	(ไมั่มัีส่วน้ำผู้สมัข่องแอลก๊อฮอล์) N/A 0.00 1.16 0.46

•	 ก๊ลุ่มัผู้ลิตภัณฑ์์บริโภค	(อ�ห�รสำ�เร็จูรูปิ) N/A 0.00 0.00 0.00

G4 - FP7

ยอดขายสีินค้้าที่ี�มีการิเพิ่ิ�มคุ้ณค้่าที่างโภชนาการิ

ร้อยละ

1.10 0.00 6.93 1.09

•	 ก๊ลุ่มัอ�ห�รพร้อมัทิ�น้ำ N/A 0.00 1.01 1.05

•	 ก๊ลุ่มัเครื�องดีื�มัพร้อมัดีื�มั	(ไมั่มัีส่วน้ำผู้สมัข่องแอลก๊อฮอล์) N/A 0.00 5.92 0.05

•	 ก๊ลุ่มัผู้ลิตภัณฑ์์บริโภค	(อ�ห�รสำ�เร็จูรูปิ) N/A 0.00 0.00 0.00

ยอดขายสีินค้้าที่ี�มีการิปริับปริุงสีูตริ

ร้อยละ

0.20 5.66 7.55 0.75

•	 ก๊ลุ่มัอ�ห�รพร้อมัทิ�น้ำ N/A 3.80 2.21 0.75

•	 ก๊ลุ่มัเครื�องดีื�มัพร้อมัดีื�มั	(ไมั่มัีส่วน้ำผู้สมัข่องแอลก๊อฮอล์) N/A 1.86 5.33 0.00

•	 ก๊ลุ่มัผู้ลิตภัณฑ์์บริโภค	(อ�ห�รสำ�เร็จูรูปิ) N/A 0.00 0.00 0.00
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GRI Content Index

GRI 102: General Disclosures 

Disclosures Chapter Page / Website Omission External  
Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization Collaborative Value Chain  
for Everyone’s Happiness 

12

Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions

30

102-2 Activities, brands, products, and services Collaborative Value Chain  
for Everyone’s Happiness

12-17

102-3 Location of headquarters Collaborative Value Chain  
for Everyone’s Happiness

17

102-4 Location of operations Collaborative Value Chain  
for Everyone’s Happiness

12-17

102-5 Ownership and legal form Refer to CP ALL Annual Report 38-47

102-6 Markets served Collaborative Value Chain  
for Everyone’s Happiness

12-17

102-7 Scale of the organization Collaborative Value Chain  
for Everyone’s Happiness

12

Refer to CP ALL Annual Report 3, 17, 24-28

102-8 Information on employees and other workers Appendix 250-252

102-9 Supply chain Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions 

13

102-10 Significant changes to the organization and 
its supply chain

Refer to Annual Report No Significant 
changes to the 

organization and 
supply chain

102-11 Precautionary Principle or approach Corporate Governance  
and Anti-Corruption

40, 36-54

Refer to CP ALL Annual Report 58-70

102-12 External initiatives Message from Chairman 2-3

Corporate Governance  
and Anti-Corruption

53

Stakeholder Engagement 178

102-13 Membership of associations Stakeholder Engagement 166

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker Message from Chairman 2-3

Message from the Chairman of the 
Executive Committee

4-5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities Message from Chairman 2-3

Message from the Chairman of the 
Executive Committee

4-5

Corporate Governance and 
Anti-Corruption

45-49
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Disclosures Chapter Page / Website Omission External  
Assurance

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior

Building on Ambition, Strategy for 
Sustainability

23

Material topic and its Boundary

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Emphasis on All Material Issues for 
Sustainability in All Dimensions  

30-33

Stakeholder Engagement

GRI 103: Management Approach 2016

103-2 The management approach  
and its components

Stakeholder Engagement 166

GRI 102: General Disclosures 2016

102-40 List of stakeholder groups Stakeholder Engagement 166

102-41 Collective bargaining agreements Stakeholder Engagement 175

Human Rights & Labor Practices 60, 64

Appendix 252

102-42 Identifying and selecting stakeholders Stakeholder Engagement 166

102-43 Approach to stakeholder engagement Stakeholder Engagement 169-182

102-44 Key topics and concerns raised Stakeholder Engagement 169-182

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches 
of customer privacy and losses of customer data

Corporate Governance  
and Anti-Corruption

40

Reporting Practice

102-45  Entities included in the consolidated 
financial statements

Refer to CP ALL Annual Report 2

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions  

32-33

102-47 List of material topics Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions  

31

102-48 Restatements of information Refer to CP ALL Annual Report There was no 
significant change 
from the previous 
reporting period

102-49 Changes in reporting About This Report (scope) No significant 
change to the 

scope

102-50 Reporting period Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions  

30

102-51 Date of most recent report Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions  

30

102-52 Reporting cycle Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions  

30

102-53 Contact point for questions regarding  
the report

Collaborative Value Chain  
for Everyone’s Happiness

17

102-54 Claims of reporting in accordance  
with the GRI Standards

Emphasis on All Material Issues  
for Sustainability in All Dimensions  

30
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Disclosures Chapter Page / Website Omission External  
Assurance

102-55 GRI content index Appendix 255-263

External Assurance

102-56 External assurance Appendix 276-277

GRI 
Standards Disclosure Chapter Page/ 

Website Omission
External 

Assurance

Corporate Governance and Anti-Corruption

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

Corporate Governance  
and Anti-Corruption

38

103-2 The management approach and its 
components

Corporate Governance  
and Anti-Corruption

38

103-3 Evaluation of the management approach Corporate Governance  
and Anti-Corruption

37, 40, 
43-49

GRI 102: General Disclosures 2016

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

Corporate Governance  
and Anti-Corruption 

51

102-18 Governance structure Corporate Governance  
and Anti-Corruption 

41

102-22 Composition of the highest governance 
body and its committees

Corporate Governance  
and Anti-Corruption

40-41

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

Corporate Governance  
and Anti-Corruption

38, 39, 41

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

Corporate Governance  
and Anti-Corruption

43-50

Refer to CP ALL Annual Report 59-70

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-2 Communication and training about 
anti-corruption policies and procedures

Corporate Governance and 
Anti-Corruption

52-53

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

Corporate Governance and 
Anti-Corruption

51-52

Human Rights and Labor Practice

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Human Rights & Labor Practices 58

103-2 The management approach and its 
components

Human Rights & Labor Practices 58

103-3 Evaluation of the management approach Human Rights & Labor Practices 57

GRI 401: Employment 2016

401-3 Parental leave Human Rights & Labor Practices 64

Appendix 252

Material Topics
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GRI 
Standards Disclosure Chapter Page/ 

Website Omission
External 

Assurance

GRI 405: Diversity and equal opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and
employees

Human Rights & Labor Practices 59-60

Appendix 250-251

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men

Appendix 251

GRI 406: Non-Discrimination 2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

Human Rights & Labor Practices 59

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016

407-1 Operations and suppliers in which  
the right to freedomof association  
and collective bargaining may be at risk

Human Rights & Labor Practices 64

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016

411-1 Incidents of violations involving rights of 
indigenous peoples

Human Rights & Labor Practices 59

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

412-1 Operations that have been subject to 
human rights reviews or impact 
assessments

Human Rights & Labor Practices 59, 62

412-2 Employee training on human rights 
policies or procedures

Human Rights & Labor Practices 63

Occupational Health and Safety

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

Human Rights & Labor Practices 58

103-2 The management approach and its 
components

Human Rights & Labor Practices 58

103-3 Evaluation of the management approach Human Rights & Labor Practices 57

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

Human Rights & Labor Practices 66-67

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation

Human Rights & Labor Practices 66

403-3 Occupational health services Human Rights & Labor Practices 67-70

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health 
and safety

Human Rights & Labor Practices 67-70

403-5 Worker training on occupational health 
and safety

Human Rights & Labor Practices 69-70

403-6 Promotion of worker health Human Rights & Labor Practices 70

403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked 
by business relationships

Human Rights & Labor Practices 69-70

403-8 Workers covered by an occupational 
health and safety management system

Human Rights & Labor Practices 70
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GRI 
Standards Disclosure Chapter Page/ 

Website Omission
External 

Assurance

GRI 403: Occupational Health and Safety (Topic-specific disclosures 2018)

403-9 Work-related injuries Appendix 253 Work-related injuries
does not covered to part time 
employee of SBP, there still in 
the process of data collection. 
This data will be completed in 
2025. 

403-10 Work-related ill health Appendix 253 Work-related ill health does not 
covered scope of Store Business 
Partner of part time employee, 
there are in the process of data 
collection. This data will be 
completed in 2025. The number 
of COVID-19 cases is excluded.

Leadership & Human Capital Development

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Leadership & Human Capital 
Development

74

103-2 The management approach and its 
components

Leadership & Human Capital 
Development

74

103-3 Evaluation of the management approach Leadership & Human Capital 
Development

73

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

Appendix 251-252

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average hours of training per year per 
employee

Appendix 252

Leadership & Human Capital 
Development

75

404-2 Training and Education Programs for 
upgrading employee skills and transition 
assistance programs

Leadership & Human Capital 
Development

77-79

404-3 Percentage of employees receiving 
regular performance and career 
development reviews

Leadership & Human Capital 
Development

79

Innovation

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Innovation 82

103-2 The management approach and its 
components

Innovation 82

103-3 Evaluation of the management approach Innovation 81

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-2 Significant indirect economic impacts Innovation 83
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GRI 
Standards Disclosure Chapter Page/ 

Website Omission
External 

Assurance

Responsible Supply Chain Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Responsible Supply Chain  
Management

96

103-2 The management approach and its 
components

Responsible Supply Chain  
Management

96

103-3 Evaluation of the management approach Responsible Supply Chain  
Management

95

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

Responsible Supply Chain  
Management

98

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1 New Suppliers that Were Screened Using 
Social Criteria

Responsible Supply Chain  
Management

98

Social Impact & Economic Contribution

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Social Impact & Economic 
Contribution

108

103-2 The management approach and its 
components

Social Impact & Economic 
Contribution

108

103-3 Evaluation of the management approach Social Impact & Economic 
Contribution

107

GRI 413: Local Communities 2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, and 
development programs

Social Impact & Economic 
Contribution

111-123

GRI 204: Procurement Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers Social Impact & Economic 
Contribution

108-109

Education

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Education 126

103-2 The management approach and its 
components

Education 126

103-3 Evaluation of the management approach Education 125

GRI 404: Training and Education 2016

404-2 Training and Education Programs for 
upgrading employee skills and transition 
assistance programs

Education 136
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GRI 
Standards Disclosure Chapter Page/ 

Website Omission
External 

Assurance

Health and Well Being

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Good Health & Well-being 140

103-2 The management approach and its 
components

Good Health & Well-being 140

103-3 Evaluation of the management approach Good Health & Well-being 139

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and service 
information and labeling

Good Health & Well-being 144-145

GRI Sector Disclosures: Food Processing Sector

FP6 Percentage of Total Sales Volume of 
Consumer Products, by Product 
Category, that are Lowered in Saturated 
Fat, Trans Fats, Sodium and Added 
Sugars

Good Health & Well-being 141

Appendix 254

FP7 Percentage of total sales volume of 
consumer products, by product category, 
that contain increased nutritious 
ingredients like fiber, vitamins, minerals, 
phytochemicals or functional food 
additives

Good Health & Well-being 141

Appendix 254

Food and Water Security and Access to Well Being

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic  
and its boundary

Food and Water Security  
and Access to Well Being

152

103-2 The management approach and its 
components

Food and Water Security  
and Access to Well Being

152

103-3 Evaluation of the management approach Food and Water Security  
and Access to Well Being

151

GRI416: Customer Health and Safety 2016 

416-2 Incidents of non-compliance concerning 
the health and safety impacts of products 
and services

Food and Water Security  
and Access to Well Being

153

Climate Resilience

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Climate Resilience 188

103-2 The management approach and its 
components

Climate Resilience 188

103-3 Evaluation of the management approach Climate Resilience 187

GRI 305: Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Climate Resilience 189

Appendix 247
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GRI 
Standards Disclosure Chapter Page/ 

Website Omission
External 

Assurance

305-2 Energy Indirect (Scope 2) GHG emissions Climate Resilience 189

Appendix 247

305-3 Other Indirect (Scope 3) GHG emissions Climate Resilience 191

Appendix 247-248

305-4 GHG emissions intensity Climate Resilience 190

Appendix 247

305-5 Reduction of GHG emissions Climate Resilience 194-199

Energy Efficiency

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic  
and its boundary

Energy Efficiency 202

103-2 The management approach  
and its components

Energy Efficiency 202

103-3 Evaluation of the management approach Energy Efficiency 201

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption within the 
organization

Energy Efficiency 202

Appendix 246

302-3 Energy intensity Energy Efficiency 202

Appendix 246

302-4 Reduction of energy consumption Energy Efficiency 204-208

Water Stewardship

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Energy Efficiency 202

103-2 The management approach and its 
components

Energy Efficiency 202

103-3 Evaluation of the management approach Energy Efficiency 201

GRI 303: Water and Effluents (Management Approach 2018)

303-1 Interactions with water as a shared 
resource

Energy Efficiency 208

303-2 Management of water discharge-related 
impacts

Energy Efficiency 209-210

GRI 303: Water and Effluents (Topic-specific disclosures 2018)

303-3 Water withdrawal Appendix 246-247

303-4 (2018) Water discharge Appendix 247

303-5 Water Consumption Energy Efficiency 203, 246

Sustainable Packaging

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its 
boundary

Sustainable Packaging 214
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GRI 
Standards Disclosure Chapter Page/ 

Website Omission
External 

Assurance

103-2 The management approach and its 
components

Sustainable Packaging 214

103-3 Evaluation of the management approach Sustainable Packaging 213

GRI 301: Materials 2016

301-1 Materials used by weight or volume Sustainable Packaging 214-216

Sustainable Waste Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its  
boundary

Sustainable Waste Management 226

103-2 The management approach and its 
components

Sustainable Waste Management 226

103-3 valuation of the management approach Sustainable Waste Management 225

GRI 306: Waste 2020 

306-1 Waste generation and significant 
waste-related impacts

Sustainable Waste Management 226

306-2 Management of significant  
waste-related impacts

Sustainable Waste Management 226, 229

306-3 Waste generated Sustainable Waste Management 227

Appendix 248

306-4 Waste diverted from disposal Sustainable Waste Management 227

Appendix 248-249

306-5 Waste directed to disposal Sustainable Waste Management 227

Appendix 248-249

Ecosystem and Biodiversity Protection

GRI 103: Management Approach 2016

103-1  Explanation of the material topic  
and its boundary

Ecosystem and Biodiversity 
Protection

238

103-2 The management approach  
and its components

Ecosystem and Biodiversity 
Protection

238

103-3 Evaluation of the management approach Ecosystem and Biodiversity 
Protection

237

GRI 304: Biodiversity 2016

304-1 Operational sites owned, leased, 
managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity value 
outside protected areas

Ecosystem and Biodiversity 
Protection

240

304-2 Significant impacts of activities, 
products, and services on biodiversity

Ecosystem and Biodiversity 
Protection

240

304-3 Habitats protected or restored Ecosystem and Biodiversity 
Protection

240-245

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)263



United Nations Sustainability Development Goals

Goal Description Chapter

End poverty in all its forms 
everywhere

•	Innovation	and	Value	
Creation

•	Social	Impact	and	 
Economic	Contribution

•	Education	and	Lifelong	
Learning

End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture

•	Social	Impact	and	 
Economic	Contribution

•	Good	Health	&	Well-being
•	Food	and	Water	Security	&	
Access	to	Well-being

Ensure healthy lives and 
promote well-being for all at 
all ages

•	Human	Rights	and	Labor	
Practices		

•	Innovation	and	Value	
Creation

•	Good	Health	&	Well-being
•	Food	and	Water	Security	&	
Access	to	Well-being

Ensure inclusive and 
equitable quality education 
and promote lifelong 
learning opportunities for all

•	Leadership	and	Human	
Capital	Development

•	Responsible	Supply	Chain
•	Education	and	Lifelong	
Learning

Achieve gender equality and 
empower all women and 
girls

•	Human	Rights	and	Labor	
Practices		

•	Leadership	and	Human	
Capital	Development

Ensure availability and 
sustainable management of 
water and sanitation for all

•	Energy	Efficiency
•	Sustainable	Waste	 
Management

•	Ecosystem	&	Biodiversity	
Protection

Ensure access to affordable, 
reliable, sustainable and 
modern energy for all

•	Energy	Efficiency

Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment and 
decent work for all

•	Human	Rights	and	Labor	
Practices		

•	Leadership	and	Human	
Capital	Development

•	Innovation	and	Value	
Creation

•	Responsible	Supply	Chain
•	Social	Impact	and	 
Economic	Contribution

•	Stakeholders	Engagement
•	Sustainable	Packaging	
Management

Build resilient infrastructure, 
promote inclusive and 
sustainable industrialization 
and foster innovation

-

Goal Description Chapter

Reduce inequality within 
and among countries

•	Human	Rights	and	Labor	
Practices		

•	Social	Impact	and	 
Economic	Contribution

Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable

•	Social	Impact	and	 
Economic	Contribution

•	Food	and	Water	Security	&	
Access	to	Well-being

Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns

•	Corporate	Governance	
and	Anti-Corruption

•	Responsible	Supply	Chain
•	Good	Health	&	Well-being
•	Food	and	Water	Security	&	
Access	to	Well-being

•	Climate	Resilience
•	Energy	Efficiency
•	Sustainable	Packaging	
Management

•	Sustainable	Waste	 
	Management

Take urgent action to 
combat climate change and 
its impacts

•	Climate	Resilience
•	Energy	Efficiency

Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development

•	Ecosystem	&	Biodiversity	
Protection

Protect, restore and 
promote sustainable use of 
terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse

•	Ecosystem	&	Biodiversity	
Protection

Promote peaceful land 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice for 
all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels

•	Corporate	Governance	
and	Anti-Corruption

•	Human	Rights	and	Labor	
Practices		

•	Stakeholders	Engagement

Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development

•	Food	and	Water	Security	&	
Access	to	Well-being
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UNGC Advanced Level 

UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Implement-
ing the Ten 
Principles into 
Strategies & 
Operations

Criterion 1: The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfil this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)

• Place responsibility for execution of sustainability strategy in 
relevant corporate functions (procurement, government affairs, 
human resources, legal, etc.) ensuring no function conflicts with 
company’s sustainability commitments and objectives

(P.24)

• Align strategies, goals and incentive structures of all business units 
and subsidiaries with corporate sustainability strategy

(P.23-28)

• Assign responsibility for corporate sustainability implementation to 
an individual or group within each business unit and subsidiary

(P.24)

• Design corporate sustainability strategy to leverage synergies 
between and among issue areas and to deal adequately with 
trade-offs

(P.23-28)

• Ensure that different corporate functions coordinate closely to 
maximize performance and avoid unintended negative impacts

(P.24)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 2: The COP describes value chain implementation

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.36-54)
(P.56-70)

(P.94-103)
(P.164-182)
(P.186-199)

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2021/06/Sustainable- 

Development-Policy-and-Goals-
2564-2573-th-08-06-2564.pdf

• Analyze each segment of the value chain carefully, both upstream 
and downstream, when mapping risks, opportunities and impacts

(P.56-70)
(P.94-103)

(P.186-199)

• Communicate policies and expectations to suppliers and other 
relevant business partners

(P.36-54)
(P.94-103)

(P.164-182)

• Implement monitoring and assurance mechanisms (e.g. audits/
screenings) for compliance within the company’s sphere of influence

(P.66-70)
(P.94-103)

• Undertake awareness-raising, training and other types of capacity 
building with suppliers and other business partner

(P.36-54)
(P.56-70)

(P.94-103)

• Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 3: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust  
Human Rights 
Management  
Policies &  
Procedures

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.56-70)

• Commitment to comply with all applicable laws and respect 
internationally recognized human rights, wherever the company 
operates (e.g., the Universal Declaration of Human Rights,  
Guiding Principles on Human Rights)

(P.56-70)

• Integrated or stand-alone statement of policy expressing  
commitment to respect and support human rights approved  
at the most senior level of the company

(P.23-28)
(P.56-70)

• Statement of policy stipulating human rights expectations of 
personnel, business partners and other parties directly linked to 
operations, products or services 

(P.56-70)

• Statement of policy publicly available and communicated  
internally and externally to all personnel, business partners  
and other relevant parties 

(P.56-70)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 4: The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.56-70)

• Process to ensure that internationally recognized human rights are 
respected

(P.56-70)

• On-going due diligence process that includes an assessment of 
actual and potential human rights impacts

(P.56-70)

The Guiding Principles suggest that the assessment: -

• Internal awareness-raising and training on human rights for man-
agement and employees

(P.56-70)

• Operational-level grievance mechanisms for those potentially 
impacted by the company’s activities 

(P.36-54)
(P.106-123)
(P.164-182)

• Allocation of responsibilities and accountability for addressing 
human rights impacts

(P.56-70)

• Internal decision-making, budget and oversight for effective 
responses to human rights impacts

(P.23-28)
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

• Processes to provide for or cooperate in the remediation of 
adverse human rights impacts that the company has caused or 
contributed to 

(P.56-70)

• Process and programs in place to support human rights through: 
core business; strategic philanthropic/social investment; public 
policy engagement/advocacy; partnerships and/or other forms of 
collective action

(P.56-70)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 5: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.56-70)

• System to monitor the effectiveness of human rights policies  
and implementation with quantitative and qualitative metrics, 
including in the supply chain 

(P.56-70)
(P.94-103)

• Monitoring drawn from internal and external feedback, including 
affected stakeholders

(P.56-70)

• Process to deal with incidents the company has caused  
or contributed to for internal and external stakeholders 

(P.56-70)

• Outcomes of integration of the human rights principles (P.56-70)

Suggested GRI Indicators: HR2 Percentage of significant suppliers,  
contractors, and other business partners that have undergone 
human rights screening, and actions taken. HR10 Percentage and 
total number of operations that have been subject to human rights 
reviews and/or impact assessments.)

(P.56-70)

(a) Be of a form and frequency that reflect an enterprise’s human 
rights impacts and that are accessible to its intended audiences;

(P.56-70)

(b) Provide information that is sufficient to evaluate the adequacy 
of an enterprise’s response to the particular human rights impact 
involved;

(P.56-70)

(c) In turn not pose risks to affected stakeholders, personnel or to 
legitimate requirements of commercial confidentiality.

(P.56-70)

• Outcomes of remediation processes of adverse human rights 
impacts (Suggested GRI Indicator: HR11 Number of grievances re-
lated to human rights filed, addressed and resolved through formal 
grievance mechanisms.)

(P.56-70)

• Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 6: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labour

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust  
Labour
Management
Policies &
Procedures

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.56-70)
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/06/Hu-
man-Rights-and-Labor-Practices-

Policy-th.pdf

• Reference to principles of relevant international labour standards 
(ILO Conventions) and other normative international instruments in 
company policies

(P.56-70)
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/06/Hu-
man-Rights-and-Labor-Practices-

Policy-th.pdf
https://www.CP ALL.co.th/en/sustain/

social-dimension/human-rights

• Reflection on the relevance of the labour principles  
for the company

(P.56-70)
 https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/06/Hu-
man-Rights-and-Labor-Practices-

Policy-th.pdf

• Written company policy to obey national labour law, respect  
principles of the relevant international labour standards in compa-
ny operations worldwide , and engage in dialogue with representa-
tive organization of the workers (international, sectoral, national).

(P.56-70)

• Inclusion of reference to the principles contained in the relevant 
international labour standards in contracts with suppliers and other 
relevant business partners

(P.94-103)

• Specific commitments and Human Resources policies, in line with 
national development priorities or decent work priorities in the 
country of operation Examples: Inclusion of vulnerable/discrim-
inated groups in the workforce (e.g., women, disabled, migrant, 
HIV/AIDS, older/younger workers); equal pay for work of equal 
value; contribution to national strategies to eliminate child/forced 
labour, etc.

(P.56-70)

• Participation and leadership in wider efforts by employers’  
organizations (international and national levels) to jointly address 
challenges related to labour standards in the countries of  
operation, possibly in a tripartite approach (business – trade union 
– government).

(P.56-70)

• Structural engagement with a global union, possibly via a Global 
Framework Agreement

(P.56-70)

• Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 7: The COP describes effective management systems to integrate the labour principles

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.56-70)
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/06/Hu-
man-Rights-and-Labor-Practices-

Policy-th.pdf

• Risk and impact assessments in the area of labour (P.56-70)

• Dialogue mechanism with trade unions to regularly discuss  
and review company progress in addressing labour standards

(P.56-70)

• Allocation of responsibilities and accountability within  
the organization

(P.23-28)
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/06/Hu-
man-Rights-and-Labor-Practices-

Policy-th.pdf

• Internal awareness-raising and training on the labour principles for 
management and employees

(P.56-70)

• Active engagement with suppliers to address labour-related  
challenges

(P.94-103)

• Grievance mechanisms, communication channels and other  
procedures (e.g., whistleblower mechanisms) available for  
workers to report concerns, make suggestions or seek advice, 
designed and operated in agreement with the representative  
organization of workers

(P.56-70)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 8: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labour principles integration

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.56-70)
(P.72-79)

 https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/06/Hu-

man-Rights-and-Labor-Practices-
Policy-th.pdf

• System to track and measure performance based on standardized 
performance metrics

(P.72-79)

• Dialogues with the representative organization of workers to regularly 
review progress made and jointly identify priorities for the future

(P.72-79)

• Audits or other steps to monitor and improve the working  
conditions of companies in the supply chain, in line with  
principles of international labour standards

(P.94-103)

• Process to positively engage with the suppliers to address  
the challenges (i.e., partnership approach instead of corrective 
approach) through schemes to improve workplace practices

(P.94-103)

• Outcomes of integration of the Labour principles (P.56-70)

• Other established or emerging best practices -

(P.XXX)
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 9: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of environmental stewardship

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust  
Environmental
Management
Policies &
Procedures

•	 Any	relevant	policies,	procedures,	and	activities	that	the	company	
plans	to	undertake	to	fulfill	this	criterion,	including	goals,	 
timelines,	metrics,	and	responsible	staff

(P.23-28)
(P.186-199)
(P.200-210)
(P.212-222)
(P.224-235)
(P.236-245)

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/11/Sustainable- 

Environmental-Policy-2563-th.pdf

•	Reference	to	relevant	international	conventions	and	other	 
international	instruments	(e.g.	Rio	Declaration	on	Environment	and	
Development)

(P.186-199)

•	Reflection	on	the	relevance	of	environmental	stewardship	for	the	
company

(P.186-199)
(P.200-210)
(P.212-222)
(P.224-235)
(P.236-245)

•	Written	company	policy	on	environmental	stewardship (P.186-199)
(P.236-245)

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2020/11/Sustainable- 

Environmental-Policy-2563-th.pdf

•	 Inclusion	of	minimum	environmental	standards	in	contracts	with	
suppliers	and	other	relevant	business	partners

(P.94-103)

•	 Specific	commitments	and	goals	for	specified	years (P.23-28)
(P.186-199)

•	Other	established	or	emerging	best	practices -

Criterion 10: The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.186-199)
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/11/Sustainable- 
Environmental-Policy-2563-th.pdf

• Environmental risk and impact assessments (P.186-199)

• Assessments of lifecycle impact of products, ensuring  
environmentally sound management policies

-

• Allocation of responsibilities and accountability within  
the organization

(P.23-28)

• Internal awareness-raising and training on environmental  
stewardship for management and employees

(P.72-79)
(P.186-199)

• Grievance mechanisms, communication channels and other  
procedures (e.g. whistleblower mechanisms) for reporting  
concerns or seeking advice regarding environmental impacts

(P.164-182)
(P.106-123)

• Other established or emerging best practices -

270 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564
บริิษััท ซีีพีี ออลล์ จำำ�กััด (มห�ชน)



UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 11: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental  
stewardship

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.186-199)
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/11/Sustainable- 
Environmental-Policy-2563-th.pdf

• System to track and measure performance based on standardized 
performance metrics

(P.186-199)
https://www.cpall.co.th/wp-content/

uploads/2020/11/Sustainable- 
Environmental-Policy-2563-th.pdf

• Leadership review of monitoring and improvement results (P.186-199)

• Process to deal with incidents -

• Audits or other steps to monitor and improve the environmental 
performance of companies in the supply chain

(P.94-103)

• Outcomes of integration of the environmental principles (P.186-199)
(P.200-210)
(P.212-222)
(P.224-235)
(P.236-245)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 12: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust  
Anti- 
Corruption 
Management 
Policies &  
Procedures

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.36-54)

ttps://www.cpall.co.th/en/sustain/
economic-dimension/anti-corruption

• Publicly stated formal policy of zero-tolerance of corruption https://www.cpall.co.th/en/sustain/
economic-dimension/anti-corruption

• Commitment to be in compliance with all relevant anti-corruption 
laws, including the implementation of procedures to know the law 
and monitor changes

(P.36-54)
https://www.cpall.co.th/en/sustain/

economic-dimension/anti-corruption

• Statement of support for international and regional legal  
frameworks, such as the UN Convention against Corruption

-

• Detailed policies for high-risk areas of corruption -

• Policy on anti-corruption regarding business partners (P.36-54)
(P.94-103)

https://www.cpall.co.th/en/sustain/
economic-dimension/anti-corruption

• Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 13: The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principle

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.36-54)

https://www.cpall.co.th/en/sustain/
economic-dimension/anti-corruption

• Support by the organization’s leadership for anti-corruption (P.36-54)

• Carrying out risk assessment of potential areas of corruption (P.36-54)

• Human Resources procedures supporting the anti-corruption 
commitment or policy, including communication to and training for 
all employees

(P.36-54)

• Internal checks and balances to ensure consistency with  
the anti-corruption commitment

(P.36-54)

• Actions taken to encourage business partners to implement  
anti-corruption commitments

(P.36-54)

• Management responsibility and accountability for implementation 
of the anti-corruption commitment or policy

https://www.cpall.co.th/en/sustain/
economic-dimension/anti-corruption

• Communications (whistleblowing) channels and follow-up  
mechanisms for reporting concerns or seeking advice

(P.36-54)
https://www.cpall.co.th/en/sustain/

economic-dimension/anti-corruption

• Internal accounting and auditing procedures related to anticorruption (P.36-54)
https://www.cpall.co.th/en/sustain/

economic-dimension/anti-corruption

• Other established or emerging best practices -

Criterion 14: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of 
anti-corruption

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.36-54)

https://www.cpall.co.th/en/sustain/
economic-dimension/anti-corruption

• Leadership review of monitoring and improvement results (P.36-54)

• Process to deal with incidents (P.36-54)

• Public legal cases regarding corruption (P.36-54)

• Use of independent external assurance of anti-corruption  
programmes

(P.36-54)

• Outcomes of integration of the anti-corruption principle (P.36-54)

• Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 15: The COP describes core business contributions to UN goals and issues

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)

• Align core business strategy with one or more relevant UN goals/
issues

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2021/06/Sustainable- 

Development-Policy-and-Goals-
2564-2573-th-08-06-2564.pdf

• Develop relevant products and services or design business models 
that contribute to UN goals/issues

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2021/06/Sustainable- 

Development-Policy-and-Goals-
2564-2573-th-08-06-2564.pdf

• Adopt and modify operating procedures to maximize contribution 
to UN goals/issues

https://www.cpall.co.th/wp-content/
uploads/2021/06/Sustainable- 

Development-Policy-and-Goals-
2564-2573-th-08-06-2564.pdf

• Other established or emerging best practices -

Criterion 16: The COP describes strategic social investments and philanthropy

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.106-123)
(P.124-136)

• Pursue social investments and philanthropic contributions that  
tie in with the core competencies or operating context of the  
company as an integrated part of its sustainability strategy

(P.23-28)
(P.106-123)
(P.124-136)

• Coordinate efforts with other organizations and initiatives to  
amplify—and not negate or unnecessarily duplicate—the efforts of 
other contributors

(P.106-123)
(P.124-136)

• Take responsibility for the intentional and unintentional effects of 
funding and have due regard for local customs, traditions,  
religions, and priorities of pertinent individuals and groups

(P.106-123)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 17: The COP describes advocacy and public policy engagement

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)

• Publicly advocate the importance of action in relation to one or 
more UN goals/issues

(P.186-199)

• Commit company leaders to participate in key summits,  
conferences, and other important public policy interactions  
in relation to one or more UN goals/issues

https://www.cpall.co.th/sustain/
sustainability-framework

• Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 18: The COP describes partnerships and collective action

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.94-103)

(P.106-123)
(P.124-136)

• Develop and implement partnership projects with public or private 
organizations (UN entities, government, NGOs, or other groups) on 
core business, social investments and/or advocacy

(P.106-123)
(P.124-136)
(P.164-182)

• Join industry peers, UN entities and/or other stakeholders  
in initiatives contributing to solving common challenges and  
dilemmas at the global and/or local levels with an emphasis on  
initiatives extending the company’s positive impact on its value chain

(P.94-103)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 19: The COP describes CEO commitment and leadership

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals,  
timelines, metrics, and responsible staff

(P.2-5)

• CEO publicly delivers explicit statements and demonstrates 
personal leadership on sustainability and commitment to the UN 
Global Compact

-

• CEO promotes initiatives to enhance sustainability of the  
company’s sector and leads development of industry standards

(P.2-5)

• CEO leads executive management team in development of 
corporate sustainability strategy, defining goals and overseeing 
implementation

(P.2-5)

• Make sustainability criteria and UN Global Compact principles part 
of goals and incentive schemes for CEO and executive  
management team

-

• Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced Level Checklist Comment/Reference

Criterion 20: The COP describes Board adoption and oversight

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company 
plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, 
metrics, and responsible staff

(P.36-54)

• Board of Directors (or equivalent) assumes responsibility and  
oversight for long-term corporate sustainability strategy and 
performance

(P.23-28)
(P.36-54)

• Board establishes, where permissible, a committee or assigns an 
individual board member with responsibility for corporate  
sustainability.

(P.23-28)

• Board (or committee), where permissible, approves formal  
reporting on corporate sustainability (Communication on Progress)

(P.23-28)

• Other established or emerging best practices -

Criterion 21: The COP describes stakeholder engagement

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

• Any relevant policies, procedures, and activities that the  
company plans to undertake to fulfill this criterion, including goals, 
timelines, metrics, and responsible staff

(P.23-28)
(P.164-182)

• Publicly recognize responsibility for the company’s impacts on 
internal and external stakeholders

(P.2-5)
(P.23-28)

(P.164-182)

• Define sustainability strategies, goals and policies in consultation 
with key stakeholders

(P.23-28)
(P.30-33)

• Consult stakeholders in dealing with implementation dilemmas and 
challenges and invite them to take active part in reviewing perfor-
mance

(P.164-182)

• Establish channels to engage with employees and other  
stakeholders to hear their ideas and address their concerns,  
and protect ‘whistle-blowers’

(P.164-182)

• Other established or emerging best practices -
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LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to CP ALL Public Company Limited’s Sustainability Report 
for the calendar year 2021 
 
This Assurance Statement has been prepared for CP ALL Public Company Limited (CP ALL) in accordance with our contract but 
is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
LRQA (Thailand) Ltd  was commissioned by CP ALL Public Company Limited (CP ALL) to provide independent assurance on its 
Sustainability Report 2021 “the report” against the assurance criteria below to a moderate level of assurance and at the 
materiality of the professional judgement of the verifier, using AccountAbility’s AA1000AS v31, where the scope was a Type 2 
engagement. 

 
Our assurance engagement covered CP ALL’s subsidiaries in Thailand only, and specifically the following requirements: 
• Evaluating CP ALL’s adherence to AA1000 AccountAbility Principles (2018) of Inclusivity, Materiality, Responsiveness and 

Impact. 
• Confirming that the report is in accordance with: 

- GRI Standards (2016) and core option  
- GRI Food Processing sector disclosures 

• Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below: 1 
- Environmental:  

GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 Water 
withdrawal, GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions, GRI 
305-3 Other indirect (scope 3) GHG emissions (Upstream transport and distribution and business travel only), 
GRI 305-4 GHG emissions intensity, GRI 306-3 Waste generated, GRI 306-4 Waste diverted from disposal and 
GRI 306-5 Waste directed to disposal (2020 edition) and food waste disposal. 

- Social:  
GRI 403-9 to 10 Work-related injuries and ill health (2018 edition), FPSS FP6 Percentage of total sales volume 
of consumer products, by product category, that are lowered in saturated fat, trans fats, sodium and added 
sugars and GRI 405-2 gender pay gaps (average and median) 

Our assurance engagement excluded the data and information of CP ALL’s subsidiaries within Thailand where it has no 
operational control, all operations and activities outside of Thailand and suppliers and any third-parties mentioned in the 
report. 

 
LRQA’s responsibility is only to CP ALL.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote.  
CP ALL’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report 
and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has 
been approved by, and remains the responsibility of CP ALL. 
 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CP ALL has not, in all material 
respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier.  
 
Note: The extent of evidence-gathering for a moderate assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Moderate 
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance 
obtained in a moderate assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable 
assurance engagement been performed. 
 
 

LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though 
were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 



	

• Assessing CP ALL’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured 
correctly. We did this by interviewing CP ALL’s management who engage directly with stakeholder groups as well as 
reviewing documents and associated records. 

• Reviewing CP ALL’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their report.   We did this by benchmarking reports written by CP ALL and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material issues to 
evaluate whether CP ALL makes informed business decisions that may create opportunities which contribute 
towards sustainable development. 

• Auditing CP ALL’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, including 
those for internal verification.  We also spoke with key people in various departments responsible for compiling the 
data and drafting the report. 

• Remote Visited CP ALL’s operations as business representative (CPRAM – Lamlukka, Siam Makro – Charunsanitwong, 
Town in Town and Wangnoi Distribution centre, and CP ALL - Suvarnabhumi Distribution centre) to sample 
performance data and information for the selected specific standard disclosures to confirm its reliability. 
 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CP ALL’s 
stakeholder engagement process.  CP ALL has addressed the key stakeholder group’s opinion regarding their impacts. 

• Materiality: We are not aware of any material issues concerning CP ALL’s sustainability performance that have been 
excluded from the report. CP ALL has processes for identifying and determining material issues based on a set of 
unbiased criteria and qualitative impact valuation. 

• Responsiveness: CP ALL has addressed the concerns of stakeholders in relation to impacts of waste disposal and GHG 
emissions. However, we believe that future reports should reflect changes in base line and target regarding A&M. 

• Reliability: Data management systems are considered to be well defined, but the implementation of these systems 
varies across CP ALL’s operational facilities. 

• Impact: CP ALL has initial performing impacts measurement and valuation of an agriculture product and climate 
change related.  However, CP ALL should further address quantitative impacts all  materiality issues in the future 
reports.  

 
LRQA’s standards, competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 
 
This verification is the only works undertaken by LRQA for CP ALL and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 
 

                 
                                                                                                                            
Opart Charuratana Dated 7 March 2022 
LRQA Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000696 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including LRQA (Thailand) Limited, and their respective officers, employees or agents are, individually and 
collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on 
the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this 
information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group Limited assumes no responsibility for versions translated into other 
languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © LRQA Group Limited, 2022.   
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