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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจร้�นอิ่มสะดวก 7-Eleven ในประเทศไทย ม�เป็นเวล� 23 ปี ปัจจุบัน
มีร้�นส�ข�ทั้งสิ้นกว่� 6,200 ส�ข� มีลูกค้�เข้�ร้�นทั่วประเทศเฉลี่ยวันละกว่� 7.6 ล้�นคนต่อวัน

	 ภายใต้ปรัชญาองค์กร
 “เร�ปร�รถน�รอยยิ้มจ�กลูกค้� ด้วยทีมง�นที่มีคว�มสุข”

 และด้วยวิสัยทัศน์
 “เร�ให้บริก�รคว�มสะดวกกับทุกชุมชน”

 7-Eleven	จึงมุ่งม่ันต่อพันธกิจสำาคัญ
 “มุ่งสร้�งคว�มผูกพันกับลูกค้�ด้วยก�รสรรห�สินค้�และบริก�ร
 ที่มีคุณภ�พ ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นแบบ  Harmony
 และสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีกับสังคมและชุมชน”

CP	 All	 Public	 Company	 Ltd.	 has		
operated	 7-Eleven	 convenience	
stores	 in	 Thailand	 for	 over	 two		
decades.	 We	 currently	 have	 over	
6,200	 stores.	 Each	 averaging	 1,200	
customers	 over	 7.6	 million	 people	
nationwide	a	day.	

Our philosophy: 
Through	 happy	 employees,	 we	
desire	 to	 see	 smiles	 from	 our	
customers

Our vision: 
To	 provide	 convenience	 to	 all	
communities

Our obligation:	
To	engage	customers	with	quali-	
ty	 products	 and	 service	 using	
the	Harmony	management	sys-
tem	 to	 enhance	 good	 relations	
with	society	and	the	community.



“ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของคุณ”
    ก�รเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ในทุกวัน เร�เชื่อมั่นว่� ในแต่ละวันย่อมมีสิ่งใหม่เข้�ม�ให้เร� 
ได้เรียนรู้อยู่เสมอ ท่ี ซีพี ออลล์ ก็เช่นกัน เร�เก็บเก่ียวประสบก�รณ์ จ�กวันเป็นเดือน จ�ก 
เดือนเป็นปี เพื่อค้นห�วิถีท�งในก�รสร้�งธุรกิจร้�นอิ่มสะดวก 7-Eleven ให้เป็นม�กกว่� 
ร้�นอ่ิมสะดวกท่ีอยู่เคียงข้�งผู้บริโภคทุกโมงย�ม โดยสร้�งให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภ�พในก�ร 
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของผู้คนให้ดีข้ึนด้วย ซ่ึงกว่� 2 ทศวรรษท่ีผ่�นม� บนเส้นท�งท่ีม�พร้อมกับ 
บทพิสูจน์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) เร�ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะดำ�เนินธุรกิจบนพ้ืนฐ�น
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักบรรษัทภิบ�ลเป็นร่มใหญ่ เพ่ือสร้�งร่มเง�แหง่คณุธรรม 
จรยิธรรม สร�้งกจิกรรมอนัเปน็ประโยชน ์สง่ผ�่นไปยงัเพือ่นมนษุย ์ลกูค�้ พนกัง�น ผูถ้อืหุน้ 
แฟรนไชส์ซี คู่ค้� ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันอย่�งสมดุลบนคว�มยั่งยืน

	 โดยเริ่มต้นจากการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร

ภายใต้ปณิธาน	“นวัตกรรม	สร้างปัญญา	เพิ่มคุณค่า	ทำาได้จริง”	ที่กระตุ้นให้พนักงาน
ทุกคนมีวัฒนธรรมในการทำางานที่ชัดเจน	 รู้จักการคิดนอกกรอบ	 กล้าแสดงความคิดเห็น	

เกิดความคิดสร้างสรรค์	และลงมือปฏิบัติ	ทุ่มเท	มุ่งมั่นด้วยความตั้งใจ	ตลอดจนการ	

ปลกูฝงัในเรือ่งของจติอาสา	ทำางานบนพืน้ฐานความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย		

โดยการร่วมกันจัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	แก่สังคมอย่างสม่ำาเสมอ

		 ในด้านลูกค้า	 นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ	

ผู้บริโภคในยุคนี้แล้ว	 เหนือสิ่งอื่นใดที่เราเน้นย้ำาและให้ความใส่ใจอย่างสูงสุด	 คือ	 เรื่อง	

ความปลอดภัย	สินค้าต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพเป็นมาตรฐานสากล	สามารถ

ตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	 เพื่อตอกย้ำาการเป็น	 “ร้านอิ่มสะดวก”	 ของคนไทย
อย่างแท้จริง

สารจากใจ CEO
CEO’s Message

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  25544
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    ก�รเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ในทุกวัน เร�เชื่อมั่นว่� ในแต่ละวันย่อมมีสิ่งใหม่เข้�ม�ให้เร� 
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ผู้บริโภคในยุคนี้แล้ว	 เหนือสิ่งอื่นใดที่เราเน้นย้ำาและให้ความใส่ใจอย่างสูงสุด	 คือ	 เรื่อง	

ความปลอดภัย	สินค้าต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพเป็นมาตรฐานสากล	สามารถ

ตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	 เพื่อตอกย้ำาการเป็น	 “ร้านอิ่มสะดวก”	 ของคนไทย
อย่างแท้จริง

“Making	 everyday	 your	
best	day”

We	believe	that	there	are	new	things	to	learn	
everyday.	 The	 company	 continually	 strives	
for	new	ways	to	make	7-Eleven	more	than	a		
simple	24/7	convenience	store.	Our	aim	is	to	
be	an	organization	that	helps	enhance	the	
quality	of	life	for	all.	

Education	 is	 the	 basis	 of	 all	 progress.	 We	
constantly	organize	new	educational	projects	
for	children	because	they	have	a	vital	role	
in	the	country’s	future.	

Since	the	 founding	of	Panyapiwat	Techno-	
logical	College,	many	new	generations	have	
grown	 up	 well-endowed	 with	 hands	 on		
experience	to	compete	in	real	world	business.	
College	 offers	 to	 young	people	 know-how	
and	 on-the-job	 training	 in	 retail	 manage-
ment,	plus	innovative	benefits	like	free	tuition,		
trainee’s	extra	incomes,	and	job	guarantee	
after	graduation.

Nowadays,	 things	 like	 plastic	 bags	 have		
become	 a	 major	 environmental	 concern,	
affecting	 a	 large	 number	 of	 people.	
Since	 2009,	 7-Eleven	 has	 actively	 worked	
with	 government	 in	 several	 cooperative	
campaigns	for	the	reduction	of	plastic	bags.	
In	addition,	we	have	launched	‘Eco	7-Eleven’	
store,	 a	 model	 branch,	 to	 help	 mitigate		
the	effects	of	global	warming-another	of	our	
environmental	projects	for	the	community.	

Not	only	do	7-Eleven	provide	convenience	to	
consumers,	but	we	also	undertake	full	respon-
sibilities	in	taking	care	of	our	communities	in	
order	to	make	every	day	your	best	day.

	 โลกหมุนไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	การศึกษาถือเป็นอีกหนึ่ง	

ฟันเฟือง	ซึ่งเป็นรากฐานอันสำาคัญที่ช่วยปลูกปัญญาให้เยาวชน	“รอบรู้”	เท่าทัน	“อย่าง
เท่าเทียม”	ซีพี	 ออลล์	 จึงเร่งดำาเนินโครงการพัฒนาการศึกษาต่างๆ	 แก่เด็กและเยาวชน
รากฐานสำาคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของชาต	ิ นอกจากความรู้ทางวิชาการ	

แล้ว	กระบวนการคิดค้นยังช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ	ด้วยการสนับสนุน	

และส่งเสริมให้เป็นคนเก่งและคนดี	เพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	ตลอดจนมีความคิด	

อันสร้างสรรค์	ซึ่งนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตสามารถดำาเนินไปตามครรลองแห่ง

ความถูกต้องเหมาะสม

สารจากใจ CEO
CEO’s Message
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		 ด้วยเหตุน้ี	กระบวนการศึกษาจึงต้องให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นเป้าหมาย	

สูงสุด	กว่า	6	ปีในการก่อตั้ง	“วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์”	มีกล้าอ่อนมากมาย
ที่เติบโตขึ้นด้วยวิชาความรู้ที ่แข็งแกร่ง	พัฒนาจาก	“ผู้ไม่รู้”	สู่	“ผู้รู้”	และ	4	ปีในการ
ก่อตั้ง	 “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”	 ชี้ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง	ด้วยมีพื้นฐานเจตนารมณ์ที่ชัดเจน	คือ	ต้องการมีส่วนร่วมในการ	

พัฒนาเยาวชนของชาติ	ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับต่างชาติได้	 เรา	

จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนี้ให้กับ

เยาวชนของชาติทุกๆ	คน	โดยผ่านการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบแห่งแรก	

ในประเทศไทย	ด้วยประโยชน์ที่มอบให้กับผู้เรียน	เช่น	ค่าเทอมฟรี	มีรายได้ระหว่างการฝึก

ปฏิบัติงาน	และการรับประกันการมีงานทำา	100%	เมื่อสำาเร็จการศึกษา

	 ซีพี	 ออลล์	 ยังเชื่อมั่นเสมอว่า	 การศึกษาคือรากฐานที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่างๆ	 บนโลกใบนี้	 เราจึงเดินหน้าไม่หยุดยั้ง	 เพื่อสร้างสมดุลของธุรกิจ	 ชุมชน	 สังคม	

และสิ่งแวดล้อม	 เพราะถ้าขาดสมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งไป	 ก็ไม่อาจสร้างความยั่งยืนให้กับ

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  25546



ธุรกิจได	้ ด้วยความห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนเป็นจำานวนมาก	

ถุงพลาสติกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม	7-Eleven	 จึงรณรงค์ลดใช้	

ถุงพลาสติกร่วมกับภาครัฐมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	และริเริ่ม	“ร้าน	7-Eleven	ประหยัด
พลังงาน”	ต้นแบบในการนำาร่องให้แก่ร้านสาขาทั่วประเทศ	 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะ
โลกร้อนท่ีกำาลังเกิดข้ึน	ตลอดจนสามารถเป็นตัวอย่างและแนวทางท่ีดีให้แก่ชุมชน	กลายเป็น	

ปณิธานสีเขียวที่เราร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นในระดับสังคมและประเทศชาติได้

	 เพราะธุรกิจร้านอ่ิมสะดวก	7-Eleven	 มิใช่ให้ความสะดวกสบายแก่ชุมชนอย่างเดียว	

เท่านั้น	ทว่าเรานำาความรับผิดชอบเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่	 เพื่อให้ทุกวินาทีของทุกคนมีค่า		
“ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของคุณ”	

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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สถานีสร้างสุข

CP all station



	 	

“ซีพี ออลล์” เพื่อทุกวันที่ดีของทุกคน
	 ใครหลายคนจะรู้จัก บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ในฐานะผูด้ำาเนนิธรุกจิรา้นอิม่สะดวก 7-Eleven ในประเทศไทย 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 นำาเสนอสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 

มากกว่า 2,000 รายการ รองรับทุกความต้องการของผู้บริโภค 

ท้ังยังเปิดหน้าร้านเพ่ือร่วมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยให้ได้มีพื้นที่ 

เติบโตในตลาด ร่วมพัฒนาสินค้าของเอสเอ็มอีให้มศีกัยภาพ 

จนหลายแบรนด์ประสบความสำาเร็จอย่างดงามในวันน้ี หน้าร้าน 

ทีส่อ่งสวา่งตลอดวนัตลอดคนื แผข่ยายความอุน่ใจคูช่มุชนไทย 

มากกว่า 6,200 สาขาทั่วประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และมอบความเปน็เถา้แกร่า้น 7-Eleven ใหก้บัผูค้นจำานวนมาก

  แต่ภาระหน้าที่ของ	“ซีพี	ออลล์”	ไม่หมดเพียงเท่านี้ 

เรายงัดำาเนนิธรุกจิรบัใชค้นไทยในอกีหลายดา้น เพือ่ทกุวนัทีด่ี 

ของทุกคน

	

CP	All…Life	is	better	with	all
CP All Public Company Ltd. is well known as the operator of 
7-Eleven convenience stores in Thailand for over two decades, 
offering variety of food and drinks to satisfy every customer’s 
needs. The company is a key contributor to Thai SMEs’ suc-
cessful development of local brands. With over 6,200 stores 
around the country, we not only create jobs, but also help to 
actualize the dream of small entrepreneurs.

However, our responsibilities are not limited to what has been 
mentioned, we will continue to operate the business for the 
well-being of Thai people - life is better with all.

แนะนำา	ซีพี	ออลล์
และบริษัทย่อย



อ�ห�รปลอดภัยเพ่ือโลกสดใส
บริษัท	ซี.พี.	ค้าปลีกและการตลาด	จำากัด	(CPRAM)	ถือกำาเนิด	

ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน	

และรองรับการขยายสาขาของ	7-Eleven	ผลิตและจัดจำาหน่าย	

“อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน”	 ผ่านกรรมวิธีแช่เยือกแข็ง	

เพื่อคงคุณภาพและความสดใหม่	 อีกทั้งให้ความสำาคัญในการ	

ดำาเนินงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมอาหาร

ระดับนานาชาติ	

Food safety
C.P.	Retail	and	Marketing	Co.,	Ltd.	was	founded	to	

satisfy	consumers’	needs,	and	to	support	the	expan-

sion	of	7-Eleven	stores.	The	company	produces	frozen		

processed	food,	in	order	to	retain	its	freshness	and	high	

quality,	which	complies	with	standards	and	regulations	

of	international	food	industries.

Leader in logistics providing service
Dynamic	Management	Co.,	Ltd.,	Thailand’s	leader	in	

integrated	third	party	logistics	provider	(3PL),	offers	high	

quality	logistics	service.	Our	goal	is	to	develop	long-term	

business	partnership,	in	order	to	improve	and	enhance	

management	capabilities	for	supply	chain	systems	and	

international	level	logistics.

สะดวกจ่�ยใกล้ ทุกเวล�
เติมเต็มความสะดวก	 ทันต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือชีวิตท่ีทันสมัย

บริษัท	 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จำากัด	 เปิดจ่ายทุกรายการได้ตลอด	

24	ช่ัวโมงท่ี		7-Eleven	ภายใต้นโยบายท่ีว่า	“เคาน์เตอร์เซอร์วิส”	

เป็นจุดให้บริการที่ตอบรับทุกความต้องการของประชาชน	

ผู้ใช้บริการ	 และจะเป็นจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อ	

อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน	สะดวกสบายและ	

มั่นใจ	คำาตอบเดียวที่พร้อมให้บริการสำาหรับคุณทุกคน	

Easy payment
Convenient	mode	of	payment	 for	modern	 living.	

Counter	Service	Co.,	Ltd.	is	always	available	24-7,	as	a		

one-stop	service	point	 for	every	kind	of	payment.		

The	ultimate	solution	for	all.

นวัตกรรมบัตรเงินสดดิจิตอล
บริษัท	 ไทยสมาร์ทคาร์ด	 จำากัด	 ผู้นำาด้านเทคโนโลยีสมาร์ทชิพ

ในประเทศไทย	โดยได้ริเริ่มวิธีการชำาระเงินแบบสมัยใหม่ที่มี	

ประสิทธิภาพ	 เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการอันหลากหลายของ	

คนไทย	“สมารท์เพริส์”	มเีปา้หมายเพือ่สรา้งคา่นยิมแบบไมต่อ้ง	

พกเงินสดติดตัวให้กับคนไทย	 จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์	

ที่ตอบสนองด้านความสะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย	

Digital cash innovation
Thai	Smart	Card	Co.,	Ltd.	has	developed	digital	cash	

cards	called	‘Smart	Purse’	an	efficient	way	to	purchase	

products	and	any	other	various	services	on	offer,	and	

spares	the	trouble	of	having	to	carry	cash	at	all	times.

เทคโนโลยีล้ำ�สมัย น้ำ�ใจสูงสุด
บริษัท	โกซอฟท์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน

เร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ	7-Eleven	และบริษัทฯ	ใน	

กลุ่มซีพี	ออลล์	ให้บริการคำาแนะนำาและการพัฒนาซอฟต์แวร์	

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	 ท้ังใน	

วันนี้และอนาคต	

Sustainable IT development
Gosoft	(Thailand)	Co.,	Ltd.	is	in	charge	of	supporting	the	

IT	systems	of	7-Eleven	stores	and	other	companies	on		

CP	All	Group.	The	company’s	duties	also	include	con-

sulting	and	software	development,	as	well	as	aiming	for	

reduction	in	energy	consumption.

		
มิตรแท้ธุรกิจค้�ปลีก
บริการหลังการขายท้ังสัปดาห์ตลอด	24	ช่ัวโมง	คือ	หัวใจสำาคัญ

ของ	บริษัท	รีเทลลิงค์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	ตัวแทนจำาหน่ายสินค้า	

และอุปกรณ์ที่หลากหลายสำาหรับธุรกิจค้าปลีก	 ร้านสะดวกซื้อ	

เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพสูงสุดในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้วย	

ความพร้อมของสินค้าท่ีสามารถส่งตรงถึงลูกค้าได้ทันท่วงที	

ครอบคลุม	32	 จุดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	 ด้วยทีมช่างชำานาญการ	

กว่า	800	คน

Retailink: one stop-retail service
Retailink	Thailand	Co.,	Ltd.	is	a	leading	one-stop	retail	

product	and	service	provider,	offering	24-7	after	sales	

service,	shipped	in	time	to	32	strategic	points	nationwide,	

with	over	800	experienced	operators.

ส่ือส�รก�รตล�ดสร้�งสรรค์สังคม
บริษัท	 เอ็มเอเอ็ม	 ฮาร์ท	 จำากัด	 ในฐานะการเป็นองค์กรหน่ึง

ในเครือซีพี	ออลล์	มีหน้าที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการขาย		

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวม	

การบริการส่ือสารระดับมืออาชีพแบบ	One	Stop	Service	ผลงาน	

ท่ีผ่านมา	คือ	หนังโฆษณาชุด	“เชิดชูครู	ผู้สร้างคน”	ฯลฯ	สนับสนุน	

ให้เยาวชนไทยมีความกตัญญูต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ผู้นำ�ก�รให้บริก�รโลจิสติกส์
บริษัท	ไดนามิค	แมนเนจเม้นท์	จำากัด	ผู้นำาในด้านการให้บริการ

โลจิสติกส์แบบครบวงจร	(Integrated	Third	Party	Logistics	

Provider-3PL)	ในประเทศไทย	การให้บริการโลจิสติกส์ท่ีมีคุณภาพ	

ได้มาตรฐานสูง	 มุ่งดำาเนินบทบาทในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ	

กับลูกค้าในระยะยาว	เพ่ือร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถ	

ในการบริหารระบบซัพพลายเชน	 และการจัดการกระบวนการ

โลจิสติกส์ในระดับสากล	

คว�มรู้ คู่สังคม
บริษัท	 ปัญญธารา	 จำากัด	 ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้าน

การศึกษา	 ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร	 เพ่ือพัฒนาความรู้	

ทัศนคติ	 และทักษะการทำางาน	 ด้วยการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรที่ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด	 พร้อมด้วย

บุคลากรและวิทยากรท่ีมีประสบการณ์จริงท้ังภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก	และการพัฒนาบุคลากร	

มุ่งสร้�งเย�วชนสู่มืออ�ชีพ
ซีพี	ออลล์	มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในสังคม	ก่อต้ัง		

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	เปิดสอนระดับ	ปวช.	และ	ปวส.		

ต่อเน่ืองด้วยศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์	 เปิดสอนระดับ	 ปวช.		

และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา	

โดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ	 หรือ	

ฝึกงานท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจริงๆ	

Youth training programs
CP	All	has	created	a	new	dimension	 in	 the	 retail	

business	and	educational	 sector	by	 launching	 the		

Panyapiwat	Technological	College,	Panyapiwat	Educa-

tional	Center	for	vocational	students,	and	Panyapiwat	

Institute	of	Management	 for	 tertiary	 level	 students,		

focusing	on	work	based	learning.

Education
Panyatara	Co.,	Ltd.	provides	educational	service,	helps	

in	training	and	human	resources,	in	order	to	develop	

knowledge,	attitude	and	working	skills,	by	designing	and	

fine	tuning	a	curriculum	that	suits	best	to	the	customer’s	

needs,	supervised	by	personnel	and	lecturers	with	real-

life	experience	in	retailing	and	human	resources.

The heart of marketing communication
MAM	Heart	Co.,	Ltd.	as	a	member	of	the	CP	All	Group	

is	in	charge	of	sales	and	brand	imaging,	a	provider	of	

one-stop	 marketing	 communication	 service.	 Its	 past	

work	include	the	TVC	“Teacher,	creator	of	men.”



Leader in logistics providing service
Dynamic	Management	Co.,	Ltd.,	Thailand’s	leader	in	

integrated	third	party	logistics	provider	(3PL),	offers	high	

quality	logistics	service.	Our	goal	is	to	develop	long-term	

business	partnership,	in	order	to	improve	and	enhance	

management	capabilities	for	supply	chain	systems	and	

international	level	logistics.

		
มิตรแท้ธุรกิจค้�ปลีก
บริการหลังการขายท้ังสัปดาห์ตลอด	24	ช่ัวโมง	คือ	หัวใจสำาคัญ

ของ	บริษัท	รีเทลลิงค์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	ตัวแทนจำาหน่ายสินค้า	

และอุปกรณ์ที่หลากหลายสำาหรับธุรกิจค้าปลีก	 ร้านสะดวกซื้อ	

เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพสูงสุดในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้วย	

ความพร้อมของสินค้าท่ีสามารถส่งตรงถึงลูกค้าได้ทันท่วงที	

ครอบคลุม	32	 จุดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	 ด้วยทีมช่างชำานาญการ	

กว่า	800	คน

Retailink: one stop-retail service
Retailink	Thailand	Co.,	Ltd.	is	a	leading	one-stop	retail	

product	and	service	provider,	offering	24-7	after	sales	

service,	shipped	in	time	to	32	strategic	points	nationwide,	

with	over	800	experienced	operators.

ส่ือส�รก�รตล�ดสร้�งสรรค์สังคม
บริษัท	 เอ็มเอเอ็ม	 ฮาร์ท	 จำากัด	 ในฐานะการเป็นองค์กรหน่ึง

ในเครือซีพี	ออลล์	มีหน้าที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการขาย		

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวม	

การบริการส่ือสารระดับมืออาชีพแบบ	One	Stop	Service	ผลงาน	

ท่ีผ่านมา	คือ	หนังโฆษณาชุด	“เชิดชูครู	ผู้สร้างคน”	ฯลฯ	สนับสนุน	

ให้เยาวชนไทยมีความกตัญญูต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ผู้นำ�ก�รให้บริก�รโลจิสติกส์
บริษัท	ไดนามิค	แมนเนจเม้นท์	จำากัด	ผู้นำาในด้านการให้บริการ

โลจิสติกส์แบบครบวงจร	(Integrated	Third	Party	Logistics	

Provider-3PL)	ในประเทศไทย	การให้บริการโลจิสติกส์ท่ีมีคุณภาพ	

ได้มาตรฐานสูง	 มุ่งดำาเนินบทบาทในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ	

กับลูกค้าในระยะยาว	เพ่ือร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถ	

ในการบริหารระบบซัพพลายเชน	 และการจัดการกระบวนการ

โลจิสติกส์ในระดับสากล	

คว�มรู้ คู่สังคม
บริษัท	 ปัญญธารา	 จำากัด	 ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้าน

การศึกษา	 ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร	 เพ่ือพัฒนาความรู้	

ทัศนคติ	 และทักษะการทำางาน	 ด้วยการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรที่ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด	 พร้อมด้วย

บุคลากรและวิทยากรท่ีมีประสบการณ์จริงท้ังภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก	และการพัฒนาบุคลากร	

Education
Panyatara	Co.,	Ltd.	provides	educational	service,	helps	

in	training	and	human	resources,	in	order	to	develop	

knowledge,	attitude	and	working	skills,	by	designing	and	

fine	tuning	a	curriculum	that	suits	best	to	the	customer’s	

needs,	supervised	by	personnel	and	lecturers	with	real-

life	experience	in	retailing	and	human	resources.

The heart of marketing communication
MAM	Heart	Co.,	Ltd.	as	a	member	of	the	CP	All	Group	

is	in	charge	of	sales	and	brand	imaging,	a	provider	of	

one-stop	 marketing	 communication	 service.	 Its	 past	

work	include	the	TVC	“Teacher,	creator	of	men.”



บรรษัทภิบ�ล
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ชุมชนและสังคม
Community

Towards
Sustainability ส�ยธ�รแห่งคว�มยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
Environment



	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวทาง	

ปฏิบั ติ ต่อ ผู้มี ส่วนไ ด้ ส่วนเ สีย ทุกก ลุ่ม เ ป็น	

ลายลักษณ์อักษร	 และได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือ	

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน	

(Business	 Ethics	 and	 Code	 of	 Conduct)		

เพ่ือแจกจ่ายให้กับกรรมการผู้บริหาร	และพนักงาน	

ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคู่มือจริยธรรม	

ธุรกิจฯ		เป็นประจำาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อกำาหนด	

ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริง	 เพื่อสิทธิของ	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับการคุ้มครอง

“บรรษัทภิบาล”	
เคล็ดวิชาสร้างสุขอย่างยั่งยืน	
 อ�จเป็นคำ�ศัพท์ท�งวิช�ก�รที่ฟังดูย�ก แต่ในท�งปฏิบัติ
ของ ซีพี ออลล์ นั้น บรรษัทภิบ�ล คือ ก�รปฏิบัติที่ม�กกว่�
กฎหม�ยกำ�หนดด้วยคว�มสมัครใจ และก�รกระทำ�สิ่งดีๆ โดยมี
เป้�หม�ยอันย่ิงใหญ่ ซ่ึงให้ผลลัพธ์ม�กกว่�มูลค่�ท่ีเป็นตัวเงินหรือ 
ผลกำ�ไร แต่เป็นคุณค่�และคว�มสุขท�งใจที่พร้อมทำ�ทุกวิถีท�ง
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255414



โปร่งใสทุกแผนการจ่ายผลตอบแทน	
ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ทุกแผนการดำาเนินงาน
	 ซีพี	 ออลล์	 ให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก	 “ความเป็นธรรม”	 มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ผ่านช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ของบริษัทตามความเป็นจริง	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 ทันเวลา	 ตลอดจน	

มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่อนักลงทุน	โดยจัดทำาเป็นบทวิเคราะห์ย่อรายไตรมาส	

นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเพ่ือการบริหารงานของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด	ท้ังหมดเพ่ือสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด	

ให้ผู้ถือหุ้น	และสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว	ทำาให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง

การประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี
จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	
Directors:	 IOD)	 โดยประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการของ	
บริษัทจดทะเบียนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	Organization	for	
Economic	Cooperation	and	Development	(OECD)

Evaluation
Organized	by	Thai	Institute	of	Directors	-	this	test	evaluates	the	guidline
of	control	by	registered	companies,	according	to	the	principles	of	good	
control	devised	by	the	Organization	for	Economic	Cooperation	and		
Development	(OECD)

การประเมินคุณภาพ	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการกำากับดูแลกิจการ	จัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.)

Shareholders’	annual	meeting	quality	evaluation.
Considered	a	part	of	business	control,	organized	by	Association	of	Thai	
Investors	Promotion,	in	cooperation	with	Securities	and	Exchange	Com-
missions	Thailand
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บริษัทได้คะแนนรวมอยู่ในช่วง	90-99	คะแนน	
จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	จัดอยู่ในเกณฑ์	
ดีเย่ียม	และสูงกว่าคะแนนโดยเฉล่ียของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ทั้งหมด	
ซึ่งเท่ากับ	82.97	คะแนน
2009	-	Scores	in	the	90-99	range	out	of	100	
(Excellent)	 and	higher	 than	 the	average	
score	of	all	registered	companies	at	82.97
	

บริษัทได้คะแนนรวมอยู่ในช่วง	93.03	คะแนน	
จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	จัดอยู่ในเกณฑ์	
ดีเย่ียม	และสูงกว่าคะแนนโดยเฉล่ียของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งหมด	
ซึ่งเท่ากับ	86.84	คะแนน
2011	-	Scores	93.03	out	of	100	(Excellent)	
and	higher	than	the	average	score	of	all	
registered	companies	at	86.84
	

บริษัทได้คะแนนรวมอยู่ในช่วง	80-89	คะแนน	
จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	จัดอยู่ในเกณฑ์	
ดีมาก	 และสูงกว่าคะแนนโดยเฉล่ียของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งหมด	
ซึ่งเท่ากับ	88.16	คะแนน
2010	-	Scores	in	the	80-89	range	out	of	100	
(Very	good)	and	higher	than	the	average	
score	of	all	registered	companies	at	88.16

 	 	 บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนดีมาก	(84	คะแนน)	
	 	 จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำาการสำารวจทั้งสิ้น	290	บริษัท
	 	 (เฉพาะบริษัทที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและบริษัทที่สมัครใจ)
	 Scores	in	the	‘very	good’	range	(84	points)	from	a	total	of	
	 290	registered	companies	(only	those	in	target	group	and		
	 	those	willing	to	undertake	the	test).

	 	 บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนดีมาก	(83	คะแนน)	
	 	 จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำาการสำารวจทั้งสิ้น	480	บริษัท
	 Scores	in	the	‘very	good’	range	(83	points)	from	a	total	of		
	 480	registered	companies.

	 	 บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนดีมาก	(86	คะแนน)	
	 	 จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำาการสำารวจทั้งสิ้น	497	บริษัท
	 Scores	in	the	‘very	good’	range	(86	points)	from	a	total	of		
	 497	registered	companies.
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สร้างโอกาสทางธุรกิจ	
สร้างคุณภาพชีวิตให้คู่ค้า	
	 คู่ค้า	หรือเจ้าของร้านธุรกิจค้าปลีก	7-Eleven	เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่มีความสำาคัญยิ่ง

ท่ีช่วยสร้างรากฐานให้ธุรกิจขยายสาขาไปท่ัวทุกภูมิภาค	ซีพี	ออลล์	ยึดหลัก	“ความเท่าเทียม”
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม	สุจริต	และเสมอภาค	โดยกำาหนดนโยบายการป้องกัน	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรม	

อย่างเท่าเทียม	เหนือสิ่งอื่นใดคือการจัดตั้งโครงการต่างๆ	เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าและ

ให้ข้อมูลความรู้เชิงลึกในการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ	อาทิ

CP	 All	 treats	 business	 partners	
with	 respect	 and	 equality.	 It	 has	
laid	 down	 measurements	 to	
prevent	 conflicts	 of	 interest.	
Shareholders	 and	 investors	 can	
monitor	 the	 company’s	 financial		
performance	 or	 other	 dealings		
via	 Investor	 Relations	 Office,	 or		
www.cpall.co.th	

SME	product	potential	improvement
We	work	in	cooperation	with	governmental	
agencies	and	financial	institutes	to	organize	
free	seminars	for	SME	entrepreneurs,	boosting	
their	understanding	about	retailing	and	their	
competitiveness.

Franchisee	successor	activities
A	 project	 devised	 by	 7-Eleven	 to	 teach	
members	of	 the	 families	of	7-Eleven	 fran-
chisees	 about	 the	management	 of	 retail-
ing	business	through	hands-on	experience.		
Attendants	 will	 gain	 a	wider	 view	 of	 the		
market,	build	up	leadership	skills	and	prepare	
themselves	to	become	franchisee	successors,	
and	allowed	an	exclusive	 tour	 to	CPRAM		
factory	and	gain	deeper	understanding	of		
the	products.

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255416



โครงการพัฒนาศักยภาพ
สินค้าเอสเอ็มอี
			 บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของผู้ประกอบ	

การรายย่อย	จึงได้ตั้งศูนย์บริหารเครือข่าย	SMEs		

โดยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 สำานักงาน	

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการเ งิน	

ขนาดใหญ่จดัสมัมนา	“ซีพี	ออลล์	เอสเอ็มอี	ฟอร่ัม”
ฟรีเป็นประจำาทุกปี	โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และสถาบันการเงินต่างๆ	

ให้ข้อมูลความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงลึก	

กับธุรกิจเอสเอ็มอี	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ	

รายย่อยมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจค้าปลีก	

เพิ่มขึ้น	 สร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับ	

ธุรกิจเอสเอ็มอี	 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้

และจัดแสดงสินค้า	 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม

ประมาณ	800	คน	ตลอดระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมา

ความสำาเร็จ	คู่ความมั่นคง
	 จากยอดขาย	2	ล้านบาทต่อปี	เมื่อ	

เร่ิมธุรกิจกับการซ้ือสินค้าของฝากสำาเร็จรูปมา	

จำาหน่ายในปี	2535	ก้าวสู่การสร้างแบรนด์	

ผลไม้อบแห้งฟรุทซีเป็นท่ีรู้จักในตลาดท่ัว	

ประเทศ	 ผ่านช่องทางร้าน	7-Eleven	 กับ

ยอดขายปีละ	140-150	 ล้านบาทในเวลานี้	

ภายใตก้ารกมุบงัเหยีนของ	“สดุใจ	ผอ่งแผว้”	

กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	หนองมน	เอสเอ็มเจ	

โปรดักส์	จำากัด	กล่าวว่า

			 “เมื่อปี	2537	 ทางบริษัทได้เริ่มทำา	

ทอฟฟ่ีจุก	เป็นทอฟฟ่ีกวนห่อด้วยกระดาษว่าว	

หลากสีออกจำาหน่ายในช่ือแบรนด์	“ศสิชล”	และ	

ในอีก	2	ปีต่อมาก็สร้างแบรนด์	“ยายเปรีย้ว”	

ซึ่งมีสินค้าสร้างชื่อคือมะม่วงหยี	 ตอนนั้น	

สินค้า	2	แบรนด์น้ีได้รับคัดสรรให้เข้าจำาหน่าย	

ในร้าน	7-Eleven	 จากน้ันก็ทำาสินค้าตัวอื่น	

ออกสู่ตลาด	 ระหว่างน้ันเจ้าหน้าท่ีของ		

7-Eleven	 ก็ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ด้าน	

อาหารปลอดภยัใหก้บับรษิทั	ทำาใหเ้ราเขม้งวด	

กับกระบวนการผลิตมากข้ึน	จนปลายปี	2546	

บริษัทได้ผลิตสินค้าหมวดผลไม้ออกมาในช่ือ	

แบรนด์	“ฟรุทซี”	วางจำาหน่ายใน	7-Eleven
กว่า	6,200	 สาขาจากเร่ิมแรกท่ีใช้เงินลงทุน	

หลักหมื่น	จนมาถึงวันนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียน

มากถึง	150	ล้านบาท”

	สุดใจ	ผ่องแผ้ว
บริษัท หนองมน เอสเอ็มเจ โปรดักส์ จำากัด
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	 “ย้อนกลับไปเมื่อ	8	ปีที่ผ่านมา	ก่อนเริ่มทำาธุรกิจ	เราเห็นพี่สาวซื้อแฟรนไชส์	

7-Eleven	มาบริหาร	ช่วงนั้นเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับงานประจำาพอดี	ก็เริ่มนึกถึงคุณแม่และ	

น้องชายที่จะต้องดูแล	จึงขอเข้าไปศึกษางานที่ร้านของพี่สาว	ช่วยขาย	ช่วยวางแผน	

นอกจากนีเ้รากท็ำาการศกึษาแบรนดอ์ืน่ๆ	ควบคูไ่ปดว้ย	คน้หาวา่แบรนดไ์หนเหมาะกบัเรา	

และให้ความมั่นคงกับชีวิตได้มากที่สุด	ซึ่ง	7-Eleven	ตอบโจทย์ทุกอย่างที่สำาคัญคือ	

ตรงกับบุคลิกของตนเองที่เป็นคนชอบขายสินค้าและชอบให้บริการ

		 เริ่มแรกเราใช้เวลาเรียนรู้และปรับตัวค่อนข้างหนัก	 แต่ก็อุ่นใจที่ซีพี	 ออลล์		

จัดทีมงานลงพื้นที่ทุกสัปดาห์	 ตรวจสอบสินค้า	 มาตรฐานร้าน	 สอบถามถึงปัญหา	

ต่างๆ	 และช่วยแก้ไขได้ทันท่วงที	 เหนือสิ่งอื่นใดที่เราได้จากธุรกิจนี้	 คือ	7-Eleven	

เปลี่ยนชีวิตครอบครัวเราให้สมบูรณ์ขึ้น	จากที่เราเคยทำางานกลับบ้านดึก	บางครั้ง

ต้องไปต่างจังหวัด	 ไม่มีความผูกพันหรือความใกล้ชิดกับคนในครอบครัว	7-Eleven	

ช่วยเชื่อมโยงความรู้สึกทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม	 เวลาน้องชายอยากได้เงิน

สักก้อน	เราก็มีโอกาสสอนเขา	ให้เขาได้มาเรียนรู้งานในร้าน	เขาก็มีความคิดต่อยอด	

เร่ิมรู้สึกอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ	 น่ีคือมรดกก้อนใหญ่ท่ีเราสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้”	

ธุรกิจแฟรนไชส์ซี	7-Eleven	
คือ	ธุรกิจท่ีเช่ือมโยงสายใยแห่งครอบครัว
จ�กเออีโฆษณ�รูปแบบง�นประจำ�...
พลิกชีวิตสู่เจ้�ของธุรกิจ 24 ชั่วโมง

	

ฐปภร	ศรีโสธรกุล	
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ซี

สาขาหนองจอก สาขาวัดบึง
 และสาขามณเฑียร

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255418



กิจกรรมทายาทแฟรนไชส์ซี	
		 ตลอด	23	 ปีที่ผ่านมา	 ซีพี	 ออลล์	 มีแนวทางสำาคัญในการบริหารแฟรนไชส์	
7-Eleven	 คือ	 ปรับตัวและพัฒนาตลอดเวลา	 ทั้งส่วนเจ้าของร้านสาขากับส่วนกลาง	
กล่าวคือ	ในส่วนเจ้าของร้าน	ทางบริษัทได้จัดอบรมความรู้ท่ีจำาเป็นแก่แฟรนไชส์ซีตลอดท้ังปี	

เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา	มีทีมปฏิบัติการลงพื้นที่เข้าไปดูแลและแนะนำาสาขา	

ทุกสัปดาห์	 ขณะที่ส่วนกลางปรับตัวให้มีสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของตลาด	

โดยเน้นขายสินค้ากลุ่มอาหารมากข้ึน	ประกอบกับมีการจัดโปรโมช่ันกระตุ้นยอดขายต่อเน่ือง	

นำาระบบเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูลสถิติต่างๆ	รวมถึงมีระบบคลังสินค้าที่สมบูรณ์กระจาย	

อยู่ทั่วประเทศ	สามารถกระจายสินค้าที่ต้องการความสดใหม่	เช่น	อาหาร	หนังสือพิมพ์	

ฯลฯ	ให้ถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น	พร้อมระบบคัดเลือกสินค้า	เพื่อหมุนเวียนสินค้า

ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเข้ามาขายในร้าน

		 นอกจากการดูแลในด้านต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องแล้ว	 ซีพี	 ออลล์	 ยังให้ความใส่ใจ	

ถึงคุณภาพชีวิตคนในครอบครัวของเจ้าของแฟรนไชส์	7-Eleven	จึงได้จัด	“กิจกรรมทายาท
แฟรนไชส์ซี”	ข้ึนอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือให้ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างมืออาชีพ
ปฏิบัติภาคสนามอย่างจริงจังให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง	ท้ังมุมมองทางด้านการตลาด	

เสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำา	และเตรียมพร้อมการเป็นทายาทแฟรนไชส์ซี	สานต่อธุรกิจร้าน	

แฟรนไชส์	7-Eleven	 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน	 รวมถึงได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานซีพีแรม	

(ลาดหลุมแก้ว)	 เรียนรู้การผลิตขนมจีบซาลาเปาจากการปฏิบัติจริง	 ทำาให้เข้าใจในตัวสินค้า	

และสามารถนำาไปปรับใช้ในการบริการและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของร้าน	7-Eleven	

ในปัจจุบันและอนาคต	
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ทุกวัน...เราทุ่มเท

Power of People





เก่ง	+	ดี	=	ฝีมือ	+	คุณธรรม
 ทรัพย�กรอันทรงคุณค่�ขององค์กร คือ “พนักง�น” ฟันเฟือง
สำ�คัญที่ผลักดันให้องค์กรประสบผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย ซึ่ง ซีพี ออลล์ 
เชื่ออยู่เสมอว่� คว�มเก่งต้องอยู่คู่กับคว�มดีจึงจะส�ม�รถสร้�งคว�มเจริญ
เติบโตร่วมกันระหว่�งองค์กร พนักง�น และสังคมรอบข้�งได้อย่�งยั่งยืน  
เร�จึงเลือกเฟ้นคนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีม�ร่วมง�น 

For	the	employees,	the	company	
provides	 the	 best	 social	welfare	
possible.	 CP	 All	 organizes	 pro-
grams	 and	 activities	 to	 ensure	
a	 happy	 working	 environment,	
better	 quality	 of	 life,	 improving	
employees’	 skills	 and	 know-	
ledge.	Our	goal	 is	to	become	an	
innovative	 organization,	 raising	
innovators	 who	 are	 both	 adept	
and	moral.

Adept
knowledgeable,	skilled,	deter-
mined	to	improve	all	elements	
in	relevant	subject.

Moral 
an	 active	 citizen	 of	 society,	
contributive,	 sociable,	 envi-
ronmentally	conscious.

Human resources
Employees	are	encouraged	to	speak	out,	think	out	
off	the	box,	and	demonstrate	their	talents	through	
various	means	like	singing,	dancing	or	photog-
raphy.	We	also	urge	them	to	keep	introducing	
new	ideas	to	the	company,	starting	from	finding	
problems	and	 look	for	creative	solutions,	which	
can	develop	into	innovative	marketing	tools.	The	
President	Award	also	works	as	a	motivational	tool	
for	employees	to	help	increase	competitiveness,	
which	will	be	highly	beneficial	to	the	organization	
in	the	long	run.

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255422



		 เหนือสิ่งอื่นใดคือ	บริษัทฯ	ได้จัด	

สวัสดิการที่เป็นธรรม	เหมาะสม	สามารถ	

เทียบเคียงกับบริษัทชั ้นนำาได้	 นอกจาก

สวัสดิการท่ีอยู่ในรูปแบบค่าจ้างตอบแทนแล้ว	

“สวัสดิการทางใจ”	เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัท
ไม่เคยละเลย	ซีพี	ออลล์	ได้ริเริ่มโครงการ	

และจัดกิจกรรมต่างๆ	 ขึ้นเพื่อช่วยเติมเต็ม	

ความสุขในการทำางาน	มุ่งพัฒนาคุณภาพ	

ชวีติใหด้ขีึน้	เสริมสร้างความรู้	ความสามารถ	

ของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและสม่ำาเสมอ	

เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่าง	

ไร้ขีดจำากัด	มุ่งม่ันสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
ท่ีสร้างนวัตกร	 ให้เป็นท้ังคนเก่ง	และคนดี	
อย่างสมบูรณ์แบบ

	

อรนุช	เอื้อจิรการ	
ผู้จัดการแผนกข้อมูลวิชาการ
ด้านวิชาการและต่างประเทศ
สำานักวิจัยและพัฒนาการตลาด

พนักงานคือคนในครอบครัว
			 “ตลอด	8	ปีที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่	

ในบ้านหลังนี้	 นอกจากความอบอุ่นที่เรา	

ได้รับแล้ว	 เรายังมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราว	

ต่างๆ	มากมาย	ผ่านหลักสูตรการอบรม	

หลากหลายท่ีบริษัทฯ	จัดให้กับพนักงาน	เช่น	

หลักการทำางานแบบ	TQM	 ที่ช่วยพัฒนา

ให้เรามีดีเอ็นเอ	 “ผู้นำา”	 มีความรับผิดชอบ	

ไม่ใช่แค่รอคำาสั่ง	และพยายามแก้ไขปัญหา

ด้วยตัวเอง	หากผิดก็ได้รับการชี้แนะ	ตลอด

จนเราในฐานะพนักงานระดับปฏิบัติงานยัง

สามารถคิดสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ	ที่จะ	

ช่วยเสริมให้การทำางานมีศักยภาพมากขึ้น	

วางแผนลองทำา	 ประเมินดูว่ามีข้อดีข้อเสีย

อย่างไร	 นำามาใช้จริงได้ไหม	 ถ้าไม่ได้ก็	

ลองใหม	่ทัง้หมดชว่ยใหเ้ราเปน็คนเกง่ขึน้	มี

ความรับผิดชอบมากขึ้น

		 นอกจากความเก่ง ท่ีเ พ่ิม ข้ึนกับ	

ตัวเราแล้ว	ที่	ซีพี	ออลล์	ยังดูแลเราเสมือน	

คนในครอบครัว	มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายคนโต	

ป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

อย่างเร่งด่วน	 ตอนนั้นประกันไม่สามารถ

เบกิได	้แตใ่นวกิฤตย่อมมีโอกาส	ทางบริษัทฯ	

ปรับสวัสดิการสำาหรับการดูแลบุตรหลาน

เพิ่มจากเดิม	1	เท่าตัว	เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นมา	

ทันทีว่าบริษัทฯ	ช่วยเหลือพนักงานอย่างเรา	

ได้ทันเวลามากๆ	 ล่าสุดเมื่อปลายปี	2553		

คณุพอ่เสยี	ทางบรษิทัฯ	กม็สีวสัดกิารสมทบ	

ส่งไปให้ถึงงานศพ	ทั้งหมดคือขวัญกำาลังใจ

ที่เราได้รับจาก	ซีพี	ออลล์	มาโดยเสมอ”

									

ดี	ในท่ีน้ีหม�ยถึง มีส่วนร่วมในก�ร
ปฏิบัติหน้�ท่ีพลเมืองท่ีดี ทำ�ประโยชน์ 
ให้แก่ชุมชนและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
ในสังคมได้อย่�งเต็มภ�คภูมิ รวมท้ัง 
มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กร 
ธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมอย่�งจริงจัง 
 

เก่ง ในท่ีน้ีหม�ยถึง คนท่ีมีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ ปฏิบัติง�นด้วยคว�ม 
รับผิดชอบ และมุ่งมั ่นพัฒน�ทุก 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องให้เกิดผล 
ดีขึ้น
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ซีพี	ออลล์ เป็นบริษัทฯ เอกชน
รายแรกและรายเดียวที่ ได้ 

รับอนุญาตจากแม่กองธรรม

สนามหลวงให้เป็นสนามสอบ 

ธรรมศึกษาตรี โท เอก สังกัด 

วัดบวรนิเวศวิหาร

	

	
		ธรรมะในงาน…ธรรมในใจ																													

	 11	ปีกับการดำาเนินธุรกิจที่ยึดคำาสอนและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนา		เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำาสอน	

ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง	สามารถนำามาเป็นหลักปฏิบัติในการทำางานอย่างมีสติ	

มีสมาธ	ิและมปีญัญาไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น	อนัเปน็แนวทางกอ่ใหเ้กดิคณุธรรมและ

จริยธรรมที่ดีงามร่วมกันทั้งองค์กร	

	 ล่าสุดได้ร่วมกับสำานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำานักแม่กองธรรม	

สนามหลวง	 จัดพิธีสอบธรรมศึกษาในโครงการ	 “ล้านดวงใจ	 สอบธรรมศึกษา	
เฉลิมพระเกียรติ”	 โดยใช้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 สถาบันการศึกษาใน
กลุ่มซีพี	 ออลล์	 เป็นสนามสอบและเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดการสอบไปทั่วประเทศกว่า	

4,000	สนามสอบ	โดยมพีนกังานของบรษิทัประมาณ	1,500	คน	และคนทัว่ไปรว่มสอบ	

รวม	2,300,000	คนทั่วประเทศ

จิตอยู่กับกาย…สมาธิ	สติ	ปัญญาก็เช่นกัน
		 “เป็นโอกาสท่ีดีสำาหรับชีวิตเรามากๆ	ท่ีได้เรียนธรรมะควบคู่ไปพร้อมกับการทำางาน	โครงการ	

ธรรมศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำางานของเราได้โดยตรง	คือ	เราได้ใช้ความรู้ท้ังหมด	

อย่างมีสมาธิ	มีสติ	จึงเกิดปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	เมื่อใดที่เกิดปัญหา	เรายังสามารถ

บริหารอารมณ์ตนเองได้ด้วยความเข้าใจ	 เช่น	 เมื่อเราโกรธ	 แท้จริงแล้วไม่ได้โกรธหรอก	แต่

เพราะงานนั้นๆ	ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังต่างหาก	จะเห็นได้ว่าเราควบคุมและจัดการ	

กับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีได้	โดยระลึกถึงคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	นอกจากนี้เรายังนำา	

หลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	คือ	ยินดีกับบุคคลที่ทำาดี	เมตตากับบุคคลที่เดือดร้อน”

วารุณี	วรารักษพงศ์
เลขานุการอาวุโส สำานักพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ

นักธรรมโท

หัวใจของการเชื่อมโยงฝีมือให้เข้ากับคุณธรรม

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255424



		เวทีปลุกฝัน…ปั้นดาว																																
	 โครงการ	“จุดประกายพรสวรรค์”	สร้างเสริมแรงบันดาลใจ	สร้างสรรค์
ไอเดีย	ค้นฟ้าคว้าดาว	ค้นหาความสามารถของพนักงานกลุ่มธุรกิจการตลาดและ	

การจัดจำาหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์	เกิดขึ้นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2539	จากแนวคิด

ของคุณก่อศักด์ิ	ไชยรัศมีศักด์ิ	 ท่ีต้องการผลักดันให้พนักงานมีความกล้าแสดงออก	

รู้จักคิดนอกกรอบ	แสดงศักยภาพของตนเองผ่านการแสดงต่างๆ	ท้ังพูด	ร้อง	และเต้น	

เกดิประโยชนใ์นดา้นการสรา้งขวญัและกำาลงัใจใหพ้นกังาน	มเีสยีงหวัเราะ	รอยยิม้	

และความสุข	ได้รับความผ่อนคลายจากการทำางาน	เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึน	

ภายในองค์กร	เช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานดว้ยกนัเปน็อยา่งดี

พรสวรรค์เกิดข้ึนได้
เพราะพรแสวง
	 “เป็นคนชอบร้องเพลงต้ังแต่เด็กๆ	

แต่เคยมีคนพูดว่า	เสียงเพราะดีแต่ประกวด	

ร้องเพลงไม่ได้หรอก	(ประมาณว่าหน้าตา	

ไม่สวย)	จึงอยากลองลบคำาสบประมาทน้ัน	

และไม่อยากมาเสียดายทีหลังว่าเราไม่ให้	

โอกาสตัวเอง	คิดว่าการได้เข้าร่วมโครงการ	

จุดประกายพรสวรรค์ของบริษัทฯ	น่าจะ	

สนุกเพราะได้ร้องเพลงท้ังวัน	 และได้ทำา	

ในสิ่งที่ชอบ

	 หลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ	

เร่ิมเป็นท่ีรู้จักของคนในองค์กรมากข้ึน	

จากเดิมที่เป็นเพียงพนักงานออฟฟิศ	

ธรรมดาๆ	คนมกัจะเรยีก	“เปิล้-Mer”	แต	่

พอประกวดร้องเพลงปุ๊บ	ก็จะมีคำาขยาย	

ว่าเป็น	“เป้ิล-นักร้อง” แม้แต่ผู้บริหารเอง
ก็ยังจำาได้	และยังแซวว่า	‘คนน้ีเป็นนักร้อง’	

พอฟังแล้วก็รู้สึกดีเหมือนได้รับความเอ็นดู	

	 อีกอย่างคือทำาให้เราป็นคนม่ันใจ	

มากขึ้น	 ได้เปิดหูเปิดตา	 เปิดโลกทัศน์		

มีโอกาสไปแสดงในงานต่างๆ	ล่าสุดไป	

ร้องเพลงในงานเล้ียงฉลองคุณประภัสสร	

เสวิกุล	ศิลปินแห่งชาติ	งานน้ีได้ร้องเพลง	

คู่กับศิลปินแห่งชาติหลายท่านสนุกมากๆ	

อยากขอบคุณบริษัทที่มีโครงการฯนี้ค่ะ”

วิจิตรา	ลิขิตวรสิริ
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

สำานักบริหารการตลาด

ผู้เข้าประกวด

โครงการจุดประกายพรสวรรค์ (4 ปีซ้อน)
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		ดัชนีนวัตกรรม…ผลิตนวัตกร										
	

	 โครงการ	“President	Award”	ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้น
เตือนให้พนักงานในกลุ่มบริษัท	ซีพี	 ออลล์	มีวัฒนธรรมในการ	

ทำางานที่ชัดเจน	รู้จักการคิดนอกกรอบ	กล้าแสดงความคิดเห็น	

เกิดความคิดสร้างสรรค์	และลงมือปฏิบัติ	ทุ่มเท	มุ่งมั่น	ด้วยความ	

ต้ังใจ	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	และประสบการณ์ใหม่ๆ	

สร้าง	 “นวัตกรรม”	 อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับองค์กรในระยะยาว	รวมทั้งยัง	

เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกิจการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ	

ความรู้ร่วมกัน	 รวมทั้งให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของ	

การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มี	

ประสิทธิภาพ	 ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	

สินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่มีการ	

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ให้มีมาตรฐาน	

ที่สูงขึ้น	 เพื่อนำาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป	 ภายใต้ปณิธาน	
“นวัตกรรม	สร้างปัญญา	เพ่ิมคุณค่า	ทำาได้จริง”
	
	
	

นวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม

	 “โครงการ	President	Award	 เป็นโครงการที่	

กระตุ้นให้พนักงานในกลุ่มบริษัท	ซีพี	ออลล์	คิดค้นนวัตกรรม	

ต่างๆ	 ร่วมกัน	 โดยสร้างสรรค์แผนงานที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานในสายงานตนเองให้มากที่สุด	“การ
ลดปริมาณการปล่อยน้ำาทิ้งจากโรงงานออกสู่ชุมชน
เป็นศูนย์”	(Zero	Water	Discharge)	 เป็นโครงการที่ผม
และทีมคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ	

น้ำาทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารซีพีแรม	 เป็นการ	

นำาน้ำาท่ีบำาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ	เช่น	

การนำาไปใช้เป็นน้ำาดิบสำาหรับผลิตน้ำาเพื่อใช้ในโรงงาน		

หรือการนำาไปผลิตในระบบระบายความร้อนหอผึ่งเย็น	

(Evaporative	Condenser)	 โครงการนี้ช่วยให้เราพัฒนา	

การเรียนรู้เทคโนโลยีข้ันสูงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำา	

นอกจากนี้	 ยังช่วยสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์การใช้น้ำา	

อยา่งคุม้คา่	สรา้งทศันคตทิีด่ใีหผู้ค้นในชมุชน	และรบกวน	

สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	 ท้ายที่สุดคือการอยู่ร่วมกันอย่าง	

สมดุลระหว่างบริษัทฯ	ชุมชน	สังคม	และส่ิงแวดล้อม”

ชุมพล	ลีละศุภพงษ์	
ประธานโครงการฯ
ชนะเลิศโครงการ President Award 
2010-2011 (Season 4)

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255426



	ต่อยอดความคิด…																																			
	แต่งเติมความรู้			

	 โครงการ	“ปลาฝูงใหญ่”	เป็นโครงการท่ีเชิญชวนให้พนักงาน
แต่ละสายการปฏิบัติงาน	 สนุกคิด	 คุย	 ค้นหา	 สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	

ให้กับองค์กร	 โดยแต่ละโครงการเริ่มต้นจากการที่พนักงานร้านเห็นถึง

ปัญหา	แล้วนำาปัญหามาต่อยอด	แตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นความคิด

สร้างสรรค์	พัฒนาสู่เครื่องมือทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภค	ความเป็นทีมเวิร์กช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้นำาไปสู่การเพิ่ม

ยอดขาย	การลดต้นทุนต่างๆ	และรวมถึงการพัฒนากระบวนการทำางาน

ให้ง่ายขึ้น	อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้พนักงานสังเกตและมองเห็นโอกาส	

ในการคิดและทำาส่ิงใหม่ๆ	ท่ีดีกว่าเดิม	เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	

และนำาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

	 “สร้างสรรค์	คิดค้น	ต่อยอดนวัตกรรม	คือ	สามส่ิง	

ที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการนี้	ซึ่งเปิดโอกาสให้เราที่ต้อง	

ทำางานในระดับปฏิบัติงานตามสาขา	7-Eleven	ได้มีโอกาส	

สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับลูกค้า	 นำาเสนอแนวคิดต่างๆ	

ที่คิดว่ามีลักษณะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า		

มีนวัตกรรมความคิด	ประหยัดต้นทุน	ก่อให้เกิดรายได้	

เพิ่มขึ้นจากการทำาโครงการ	

		 โครงการของเราที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า	 “การเก็บ
ข้อมูลลูกค้าโดยใช้ระบบฐานข้อมูล	 PDA”	 โดยการ
บันทึกข้อมูลลูกค้า	เช่น	เพศ	อายุ	อาชีพ	ที่อยู่	เดินทาง	

มาร้านด้วยวิธีใด	โปรแกรมนี้เหมาะสำาหรับร้านเปิดใหม่	

ซึ่งเราสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ตั้งแต่แรกเริ่ม	 นำามา	

วิเคราะห์ว่าสินค้าประเภทใดตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้ากลุ่มนั้นๆ	มากที่สุด	 เพื่อเราจะได้จัดหาสินค้าได้

ตรงใจ	 และโปรโมชั่นที่โดนใจ	สร้างมูลค่าเพิ่มให้ร้านมี	

รายได้ที่สูงขึ้น”

ชาญ	เชาวน์นิยม	
ผู้จัดการโครงการฯ
ชนะเลิศโครงการปลาฝูงใหญ่ปี 3

สร้างแต้มต่อ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์
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เช้า	สาย	บ่าย	เย็น	ค่ำา	…	เราทำาด้วยใจ
 เพร�ะ “คุณภ�พชีวิตที่ดี” มีคว�มหม�ยกว้�งไกลและลึกซึ้งม�กกว่�เพียงแค่สุขภ�พ
ร่�งก�ยที่สมบูรณ์แข็งแรง จุดมุ่งหม�ยสูงสุดของซีพี ออลล์ ในฐ�นะผู้ดำ�เนินธุรกิจร้�นอิ่มสะดวก  
ผลิตและจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�รงชีวิต จึงมิใช่เพียงแค่ก�รพัฒน� 
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พเพื่อให้คนไทยทั้ง 60 ล้�นคนทั่วประเทศได้รับคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร 
ที่ครบถ้วนเท่�นั้น แต่ยังหม�ยถึง คว�มปลอดภัย ที่ เร�ใส่ ใจในทุกขั้นตอนพิถีพิถัน
ทุกกระบวนก�รผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ�ไปจนถึงปล�ยน้ำ� ตรวจสอบกระทั่งมั่นใจได้ว่�ผลิตภัณฑ์ 
ทุกประเภทที่เร�คัดกรองก่อนก�รว�งจำ�หน่�ยนั้นมีคว�มปลอดภัย 100% และได้ม�ตรฐ�นส�กล 
พร้อมเสิร์ฟให้แก่ลูกค�้ เติมเต็มวันดีๆ ให้แก่ทุกคนในครอบครัวและเป็นคลังอ�ห�รที่มีคุณภ�พ 
ของประเทศช�ติและสังคมโลก 	

เช้า	                   สาย                       บ่าย                          เย็น                       ค่ำา

		 	 สายธารแห่งความรับผิดชอบเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกในการคัดสรรวัตถุดิบ	

คุณภาพ	ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการปรุงอาหาร	ถือเป็นภารกิจหลักที่ซีพีแรม	บริษัทใน	

กลุ่มธุรกิจ	ซีพี	ออลล์	ไม่เคยหยุดน่ิงในการเสาะหาแหล่งกำาเนิดในประเทศเท่าน้ัน	แต่เป็น	

ท่ัวทุกมุมโลก	ไม่ว่าจะเป็นเน้ือสัตว์ท่ีล้วนคัดสรรจากแหล่งผลิตช้ันดี	ท้ังจากฟาร์มระบบปิด	

ที่มีมาตรฐานการเลี้ยงจากหลายแห่งทั่วประเทศ	และจะต้องได้การรับรองความปลอดภัย	

อาหารตามมาตรฐานสากล	 มีระบบการทวนสอบค่าความปลอดภัยตามแผนการตรวจ	

1.	คุณภาพเป็นที่หนึ่ง

5	วิถีทาง	ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
สร้างรอยยิ้มเพื่อคุณ
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หาสารพิษตกค้างในวัตถุดิบ	และประเมินผลการตรวจรับเข้าวัตถุดิบทุก	6	เดือน	ซึ่ง	

สามารถสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	ซึ่งผู้ส่งมอบต้องผ่านเกณฑ์การตรวจ	

ประเมินตามหลักเกณฑ์	BRC,	GMP,	HACCP,	GAP	เป็นต้น

		 	 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	และหารายได้เข้าชุมชน	

จัดตั้งโครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากล	เชิญชวนพนักงานที่เป็นแม่บ้าน	

ที่อาศัยอยู่ในเขตรอบโรงงาน	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	สร้างแปลงปลูกกะเพราปลอดภัย	

ไร้หนอน	แปลงเกษตรต้นแบบท่ีผลิตกะเพราเด็ดก้านรายหลัก	นำาไปพัฒนาสินค้าเมนูกะเพรา	

ซ่ึงเป็นกลุ่มสินค้าขายดี	และมีแนวโน้มในการใช้วัตถุดิบจำานวนมากข้ึนเร่ือยๆ

24-7 service mind
The	highest	 goal	 of	CP	All	 is	 not	
only	 in	 developing	 quality	 pro-	
ducts,	 but	 also	 in	 thorough	mo-	
nitoring	 of	 the	 whole	 process,		
to	ensure	that	all	of	our	products	
are	100%	safe	in	accordance	with	
international	standards.

5	ways	to	Health	&	Heart

1.	First	class	quality
All	our	finest	raw	materials	must	also	pass	in-
ternational	safety	standards	test,	which	are	
taken	regularly,	set	by	agencies	such	as	BRC,	
GMP,	HACCP	and	GAP.

2.	Food	technology
The	four	critical	control	points	are:	1.	sifting	
and	filtering	2.	cooking	3.	freezing	4.	detect-
ing	defective	goods	by	metal	detectors	and	
X-rays.

3.	Safety	in	every	procedure
CP	All’s	microbiology	 lab	has	passed	 ISO/
IEC	17025:	2005	standards,	and	the	national	
regulations	set	by	the	Bureau	of	Laboratory	
Quality	Standards,	Ministry	of	Public	Health.

4.	Fresh	delivery
A	new	distribution	center	 recently	built	
in	Khonkaen	can	support	728	stores	in	the	
northeastern	region,	and	has	the	capacity	to	
support	up	to	1,500	stores.

5.	Best	service
CP	All	gives	 regular	training	to	employees	
about	 good	 service	 skills,	 as	 the	 basis	 of		
becoming	the	best	in	the	business.
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2.	นวัตกรรมนำาความคิด 	 ทุกวันเราทุ่มเทในการสร้างสรรค์	 “อาหาร
พร้อมรับประทาน”	ใหม่ๆ	เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับ	

รูปแบบการใช้ชีวิตสำาหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน	ในข้ันตอน	

การผลิตและแปรรูป	ซีพีแรมมีระบบการควบคุมกระบวน	

การผลิตต้ังแต่ตรวจสอบส่ิงของต้องห้ามก่อนเข้าพ้ืนท่ี	

การจัดการบุคลากรก่อนเข้าพ้ืนท่ี	การคัดวัตถุดิบก่อนนำา	

ไปผลิตซึ่งมีการควบคุมตามหลักการ	HACCP	 ซึ่งได้	

กำาหนดจุดควบคุมวิกฤต	(CCP:	Critical	Control	Point)	

ไว้ทั้งหมด	4	 จุดดังนี้	1.การกรองหรือร่อนส่วนผสม	

2.การทำาสุกสินค้า	 3.การแช่เยือกแข็งหรือแช่เย็น	

4.การตรวจสอบส่ิงแปลกปลอมด้วยเคร่ืองตรวจจับโลหะ	

และเครื่องเอกซเรย์	ทั้งนี้เพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ที่จะ	

มอบอาหารที่มีคุณค่า	ปลอดภัย	และมีคุณภาพสูงสุด	

สู่ผู้บริโภคนั่นเอง	นอกจากคุณภาพแล้ว	เราได้พัฒนา

สินค้าด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ไว้ในอาหาร

แต่ละเมนูด้วย

	 นอกจากน้ียังได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาค้นคว้า

วิจัยอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือนำาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรอันทันสมัย	

มาใช้ในกระบวนการผลิตและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

อย่างสม่ำาเสมอ	โดยให้ความสำาคัญในการดำาเนินงาน	

ตามระบบมาตรฐานสากล	ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการ	

คุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2000,	 ระบบตรวจสอบ

วิเคราะห์ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร	HACCP,	

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน	ISO	14001,		

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		

มอก.18001	และระบบคุณภาพโดยรวม	TQM	ทำาให้	

กิจการของบริษัทฯ	 เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างมี	

ประสิทธิภาพมาโดยลำาดับ

	

			 	

	 ก้าว สู่ อีก ขีด ข้ัน กับ เม นู	

ใหม่ท่ีมาพร้อมกับความคิด

สร้างสรรค์	“หมูป้ันก้อนสอดไส้
น้ำาจ้ิม”	 เมนูเนื ้อหมูชั ้นดีที ่มา
พร้อมกับน้ำาจิ้มรสเด็ด	ไม่ต้อง	

ฉีกซองให้เป้ือนมือ	เพ่ือลดทอน

การจับต้องสินค้าให้มากที่สุด	

ตอบโจทย์ความเป็นอาหาร	

อิ่มสะดวก	 ปลอดภัย	 และมี

คุณค่าทางโภชนาการ
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	 เจ้าหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์จะทำาการตรวจ	

วิเคราะห์อาหารที่ผลิตได้อย่างละเอียด	โดยเริ่มจาก	

การตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้านประสาทสัมผัส	

และเช้ือจุลินทรีย์ทุกล็อตผลิตก่อนส่งมอบให้ลูกค้า	

ซ่ึงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์ได้รับ	

การรับรองและเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล	

โดยเป็นการประเมินศักยภาพทางวิชาการของห้อง	

ปฏิบัติการ	 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง	

แม่นยำา	เพ่ือให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำาหนด	

ปราศจากการปนเปื้อน	 และมีความปลอดภัยต่อ	

การบริโภค	พร้อมจัดทำาบันทึกรายวัน	และรายงาน	

เสนอแนะเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ดี	

ยิ่งขึ้นต่อไป	

3.	รัดกุม
ทุกขั้นตอน  

“ห้องปฏิบัติการ	ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา”	บริษัท	ซีพี	ออลล์	
จำากัด	(มหาชน)	ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่	

ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2005	

และข้อกำาหนดและเง่ือนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ	

ทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำานักมาตรฐาน	

ห้องปฏิบัติการตามรายการและวิธีทดสอบในด้านการทดสอบ	

อาหารจากสำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	กระทรวงสาธารณสุข

	

ระบบก�รจัดก�ร
น้ำ�ท้ิงที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
	 กระบวนการจัดการ	

น้ำาทิ้งของโรงงานซีพีแรม

มีขั้นตอนที่สามารถนำาน้ำา

กลับมาใช้งานใหม่ได้และ

ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม	100%	เป็น	

แห่งแรกในประเทศไทย	

โดยใช้หลักการ	3R	 และ	

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

ชั้นสูง
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	 “ศูนย์กระจายสินค้า”	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	DC	ลำาเลียงสินค้าใน
ทุกๆ	 เช้า	 ด้วยหัวใจของการบริการท่ีมีการพัฒนาระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้สามารถรักษาคุณภาพของอาหารตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค		

จึงมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับประทานอาหารจากร้าน	7-Eleven	ที่สดใหม่เสมอ	

		 ปัจจุบันได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่ขอนแก่น	มีขนาดประมาณครึ่งหนึ่ง	

ของศูนย์กระจายสินค้าหลักที่บางบัวทองและสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยศูนย์กระจายสินค้า	

ดังกล่าวรองรับ	728	สาขาในภาคอีสานรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคกลาง	และสามารถ	

รองรับได้มากสุด	1,500	สาขา	ด้วยระยะเวลาในการส่งของที่ลดลง	และรอบของการส่ง	

ที่บ่อยครั้งขึ้น	 บริษัทฯ	 จะสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่มีอายุสั้นและสามารถ	

ปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระหว่างวันได้มากขึ้น	

	 “รับขนมจีบ	ซาลาเปาเพ่ิมไหมคะ”
ถือเป็นวรรคทองที่ทำาให้	 7-Eleven	 เป็น	

หนึ่งในร้านสะดวกซื้อที่ผู้บริโภคหลายคน	

ต้องกลับมาใช้บริการและอุดหนุนสินค้า	

ภายในร้านซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า	ซีพี	ออลล์	วาง	

รากฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ	โดยสร้าง	

7-Eleven	 ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	

โดยเฉพาะการฝึกอบรมพนักงานภายในร้าน	

อย่างเข้มงวดเก่ียวกับเทคนิคการให้บริการ	

ที่ดีตลอด	24	ชั่วโมง

	

4.	สด	(ส่ง)	ตรงถึงมือ

5.	ทุกบริการ
เป็นเลิศ
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7-Eleven	ความสุขของครอบครัว

	 “ผมรู้จัก		7-Eleven	มาตั้งแต่เด็กๆ	ที่นี่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรกว่า	6,200	สาขา	

ทั่วประเทศ	ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เจอ	ประกอบกับการโฆษณาตามสื่อที่ผมเห็นถึงการ	

คัดเลือกวัตถุดิบ	ความปลอดภัยของโรงงาน	และโภชนาการทางอาหาร	มีครบถ้วน	

		 ทุกวันท่ีผมไปรับลูกสาวจากท่ีเรียนพิเศษ	 เรามักจะแวะซ้ือของกลับไปทานท่ีบ้าน	

ผมจะปล่อยให้เขาเดินเลือกเอง	 เพราะมีมุมขนมสำาหรับเด็ก	 เขาสามารถศึกษาเองได้ว่า

สิ่งไหนมีประโยชน์	ส่วนผมจะเดินไปมุมอาหารจานหลัก	ซื้อสปาเก็ตตี้ซอสไก่	เมนูโปรด

ของภรรยาไปฝาก	ด้วยอาหารที่หลากหลาย	สะดวก	สะอาด	ปลอดภัย	ทำาให้ผมได้มี

โอกาสในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับครอบครัว	แบ่งเวลาให้กับครอบครัวได้มากขึ้น	และมี

กิจกรรมทำาร่วมกันมากขึ้นครับ”

ตรวจวิเคร�ะห์ 
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้านประสาท
สัมผัสและเชื้อจุลินทรีย์ทุกล็อตผลิต	ซึ่ง
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์	
ได้รับการรับรอง	ISO/IEC	17025	
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ผลิตและแปรรูป	
มีการควบคุมตามหลักการ	HACCP	
ซึ่งได้กำาหนดการควบคุมไว้ทั้งหมด	4	จุด
ดังนี้	1.การกรองหรือร่อนส่วนผสม	
2.การทำาสุกสินค้า	3.การแช่เยือกแข็ง
หรือแช่เย็น	4.การตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม	
ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ	และเครื่องเอกซเรย์

คัดสรรวัตถุดิบ
มีระบบการทวนสอบค่าความ
ปลอดภัย	หาสารพิษตกค้างใน
วัตถุดิบ	และประเมินผลการตรวจรับ
การนำาเข้าวัตถุดิบทุก	6	เดือน	
ซึ่งสามารถสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

ส่งตรงถึงที่
ตลอดเส้นทางการลำาเลียงของอาหาร
จากโรงงานผู้ผลิตสู่ศูนย์กระจาย
สินค้าที่มีความทันสมัยและได้
มาตรฐาน	จัดส่งสินค้ามีคุณภาพ
สดและใหม่ให้กับร้าน	7-Eleven	
ทั่วประเทศ	ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ที่จะเน่าเสียได้	เพื่อรักษา
คุณภาพตลอดเส้นทาง
จนถึงมือผู้บริโภค

บริก�รเป็นเลิศ
เป็นเพื่อนที่รู้ใจกันตลอด	24	ชั่วโมง	
เพราะเราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า	
ด้วยทีมงานที่มีความสุข

SAFETY 
FIRST

วิศาล	มหชาโรจน์	และครอบครัว	เจ้าของธุรกิจส่งออก
ลูกค้า 7-Eleven
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CP All Society

สังคมแห่งการแบ่งปัน

ซีพี ออลล์ ปลุกพลัง
ปั้นนักอ่�น เชิดชูนักเขียน

อ่านต่อ...

ปัญญาภิวัฒน์
สถ�นศึกษ�ช้ันนำ�ของเมืองไทย

อ่านต่อ...



7-Eleven 
ลงพ้ืนท่ีถ่�ยทอดคว�มรู้

ให้ร้�นโชห่วยอย่�งต่อเน่ือง
  อ่านต่อ...

กลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ รวมพลังใจ
สู้ภัยน้ำ�ท่วม ลุยน้ำ�สร้�งขวัญกำ�ลังใจ

พร้อมมอบส่ิงของบรรเท�ทุกข์แก่พ่ีน้องประช�ชน   
อ่านต่อ...



				 ตลอดระยะเวลากว่า	2	 ทศวรรษ	 ซีพี	 ออลล์	 ตระหนัก	

โดยเสมอว่า	“การศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างสรรค์สังคม
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน”		เราจึงมุ่งม่ันทุ่มเทท่ีจะสานต่อโครงการ
ด้ังเดิม	และพัฒนาให้กลายเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	กระท่ัง	

เป็นแบบอย่างขององค์กรต่างๆ	ในสังคม	ตลอดจนคิดค้นสร้างสรรค์	

โครงการใหม่ๆ	อันเป็นต้นธารความคิด	ต้นทุนชีวิตที่ทุกคนสามารถ

ร่วมกันออกแบบได้

	

หยั่งร�กสังคมแห่งก�รเรียนรู้
	 โครงการ	“ชุมชนรักการอ่าน”	
เริ่มดำาเนินการเมื่อปี	 พ.ศ.	2551	 โดยความ	

ร่วมมือระหว่างบริษัทและสำานักงานส่งเสริม	

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม	

อัธยาศัย	เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน	

ท้องถิ่นตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน		

อันนำาพาให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	 การเรียนรู้	

แก่ชุมชนต่างๆ	ในส่วนภูมิภาค	ปัจจุบันมี	

ชุมชนรักการอ่าน	ในเขต	จ.กาญจนบุรี	ลำาปาง	

และอุบลราชธานี	รวม	32	ชุมชน

ปลูกกล้�แห่งวรรณกรรม
			 โครงการ	“การประกวดหนังสือ
ดเีดน่รางวลัเซเวน่บุค๊อวอรด์”	ดำาเนนิการ
ต่อเนื่องมาเป็นปีที ่	 8	 เพื่อคัดเลือกและ	

ส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพรวม	7	ประเภท	

คือวรรณกรรมสำาหรับเยาวชน	 นวนิยาย	

กวีนิพนธ์	รวมเรื่องสั้น	สารคดี	นิยายภาพ	

(การ์ตูน)	และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็ก	
หยั่งรากแก้วยิ่งใหญ่
 เพร�ะเร�คือส่วนหนึ่งของสังคม ทุกๆ วันของก�รดำ�เนินธุรกิจ ซีพี ออลล์  
ไม่เคยหยุดน่ิงในก�รคิดริเร่ิมโครงก�รสร้�งสรรค์กิจกรรมเพ่ือส�ธ�รณประโยชน์ต่�งๆ 
ม�กม�ย เพื่อร่วมเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่�ง
แท้จริง โดยเน้นก�รสร้�งองค์คว�มรู้ สร้�งง�น สร้�งคน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
อันจะนำ�พ�ให้สังคมไทยมีก�รพัฒน�ก้�วหน้�ต่อไปอย่�งมั่นคงและยั่งยืน

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255438



				 ตลอดระยะเวลากว่า	2	 ทศวรรษ	 ซีพี	 ออลล์	 ตระหนัก	

โดยเสมอว่า	“การศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างสรรค์สังคม
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน”		เราจึงมุ่งม่ันทุ่มเทท่ีจะสานต่อโครงการ
ด้ังเดิม	และพัฒนาให้กลายเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	กระท่ัง	

เป็นแบบอย่างขององค์กรต่างๆ	ในสังคม	ตลอดจนคิดค้นสร้างสรรค์	

โครงการใหม่ๆ	อันเป็นต้นธารความคิด	ต้นทุนชีวิตที่ทุกคนสามารถ

ร่วมกันออกแบบได้

	

หยั่งร�กสังคมแห่งก�รเรียนรู้
	 โครงการ	“ชุมชนรักการอ่าน”	
เริ่มดำาเนินการเมื่อปี	 พ.ศ.	2551	 โดยความ	

ร่วมมือระหว่างบริษัทและสำานักงานส่งเสริม	

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม	

อัธยาศัย	เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน	

ท้องถิ่นตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน		

อันนำาพาให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	 การเรียนรู้	

แก่ชุมชนต่างๆ	ในส่วนภูมิภาค	ปัจจุบันมี	

ชุมชนรักการอ่าน	ในเขต	จ.กาญจนบุรี	ลำาปาง	

และอุบลราชธานี	รวม	32	ชุมชน

ปลูกกล้�แห่งวรรณกรรม
			 โครงการ	“การประกวดหนังสือ
ดเีดน่รางวลัเซเวน่บุค๊อวอรด์”	ดำาเนนิการ
ต่อเนื่องมาเป็นปีที ่	 8	 เพื่อคัดเลือกและ	

ส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพรวม	7	ประเภท	

คือวรรณกรรมสำาหรับเยาวชน	 นวนิยาย	

กวีนิพนธ์	รวมเรื่องสั้น	สารคดี	นิยายภาพ	

(การ์ตูน)	และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็ก	
หยั่งรากแก้วยิ่งใหญ่
 เพร�ะเร�คือส่วนหนึ่งของสังคม ทุกๆ วันของก�รดำ�เนินธุรกิจ ซีพี ออลล์  
ไม่เคยหยุดน่ิงในก�รคิดริเร่ิมโครงก�รสร้�งสรรค์กิจกรรมเพ่ือส�ธ�รณประโยชน์ต่�งๆ 
ม�กม�ย เพื่อร่วมเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่�ง
แท้จริง โดยเน้นก�รสร้�งองค์คว�มรู้ สร้�งง�น สร้�งคน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
อันจะนำ�พ�ให้สังคมไทยมีก�รพัฒน�ก้�วหน้�ต่อไปอย่�งมั่นคงและยั่งยืน

Literature
“Book-lover	 community”	 serves	 to	 em-
phasize	the	importance	of	reading	for	an	
intellectual	society.	There	are	currently	22	
book-lover	communities	in	the	provinces	
of	Lampang,	Kanchanaburi	and	Ubon-
ratchathani.	The	 “7	Books	Awards”	has	
continued	 into	 its	 seventh	 consecutive	
year	to	select	and	promote	good	books	
for	young	readers.

Go,	the	strategy	game
CP	All,	in	association	with	the	Go	Associa-
tion	of	Thailand,	is	the	main	sponsor	to	the	
annual	event	of	 Thai	Youth	Go	Tourna-
ments.

Education
Panyapiwat	Technological	College	and	
Panyapiwat	 Institute	 of	 Management	
teaches	the	know-how	of	retail	sales	to	
all	the	young	people	through	Thailand’s	
first	 fully	bilateral	 course.	 Students	who	
wish	to	further	their	studies	but	lack	fund-
ing	will	benefit	from	aids	like	scholarships	
and	 guarantee	 of	 employment	 after	
graduation.

SME,	sustainable	wealth
CP	All	regularly	organizes	seminars	to	pass	
on	the	knowledge	and	experience	about	
goods	and	service	management,	market-
ing	management,	capital	management,	
logistics,	stocks,	human	resources,	and	
application	of	modern	technologies	in		
retailing	and	SMEs.

Against	the	flood
CP	All	has	contributed	to	aiding	flood	victims	
through	 several	 relief	 programs.	 For	 in-
stance,	7-Eleven	agreed	to	take	in	mer-
chandises	from	SME	shops	that	couldn’t	
sell	due	to	the	flood.	We	also	accept	a	
new	batch	of	employees,	cashiers	in	par-
ticular,	to	create	more	jobs	during	the	crisis.

Other	projects	include	the
“Share	a	bowl”	project	
•	a	cooperation	between	CP	All
and	 Friend	 in	 Need	 (of	 Pa)		
Volunteers	Foundation	
•	 to	give	 freshly	cooked	 rice	 to	
the	people	in	flood-struck	areas.
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เปิดประตู...สู่รั้ววิทย�ลัย
		 ด้วยความปรารถนาของ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนของชาติ	ให้มีขีดความ

สามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับต่างชาติได้	 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	 จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก
ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนี้ให้กับเยาวชนของชาติทุกๆ	คน	โดยผ่านการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบแห่งแรก	

ในประเทศไทย	เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	ได้มีโอกาสศึกษาต่อ	สร้างผู้เรียนสู่	

การเป็นเจ้าของธุรกิจ	สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน	สร้างงานสู่ท้องถิ่น	และสนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่จะ	

เรียนต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ให้มีโอกาสได้ศึกษาด้วยทุนเรียนฟรี	และการรับประกันการมีงานทำา	100%	เมื่อสำาเร็จการศึกษา	

	 นอกจากการให้การศึกษาแล้ว	ยังปลูกฝังให้เยาวชนย้อนรำาลึกและปลูกจิตสำานึกในการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณผ่าน	

หนังโฆษณาชุด	“ครูผู้ขัดเกลา”	ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่อเติมความรู้	สร้างเสริมภูมิปัญญา	ให้การชี้แนะด้วยความเมตตารักใคร่ห่วงใย	

ศิษย์	และปรารถนาที่จะเห็นศิษย์เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ		

หม�กล้อม...กีฬ�พัฒน�ทักษะ
		 กีฬาเป็นยาวิเศษ	โดยเฉพาะกีฬาท่ี	

ช่วยเพ่ิมทักษะทางความคิด	ซีพี	ออลล์	จึงร่วม	

กับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	จัด	

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศ	

แห่งประเทศไทยในทุกๆ	ปี	เพื่อการเผยแพร่	

กีฬาหมากล้อมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในกลุ่มเยาวชนและต้องการพัฒนาฝีมือการเล่น

กีฬาหมากล้อมของเยาวชนให้ก้าวหน้าขึ้นสู่

ระดับนานาชาติ

ร�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  255440



	 “การศึกษาคือบ่อเกิดของปัญญา”	ซีพี	ออลล์	ยังได้ขยายโอกาสทาง
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	ก่อต้ัง	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เมื่อปี	พ.ศ.	2550	เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์	

การทำางานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน	 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ	

ท้ังในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง	 โดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่	

กับการเรียนปฏิบัติ	หรือฝึกงานท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจริงๆ	(work	based	learning)		

ซ่ึงในปี	พ.ศ.	2554	สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตรุ่นแรกรวมประมาณ	350	คน	

ซ่ึงท้ังหมดมีศักยภาพพร้อมท่ีจะนำาองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี	

และแนวคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน	ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	

ตามยุคสมัย	สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ในอนาคตเป็นอย่างดี		

	 จัดตั้งโครงการวิทยาลัยเครือข่าย	

ทวิภาคี	 โดยร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัย	

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง	

ประเทศไทย	และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ประมาณ	40	วิทยาลัยท่ัวประเทศ	ทำาการสอน	

ในระดับ	 ปวช.	 สาขาธุรกิจค้าปลีก	 โดยใช้	

หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนทางไกล	

ผ่านดาวเทียม	เพ่ือนักเรียนจะได้	“เรียนฟรี
ใกล้บ้าน	 ทำางานในท้องถิ่น”	 ทุกศูนย์

การเรียนฯ	 และทุกวิทยาลัยเครือข่ายจะ	

ดำาเนินการเรียนการสอนโดยคณะผู้บริหาร	

และอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา	

ภิวัฒน์ด้วยวิธีการสอนอันทันสมัยผ่าน	

ดาวเทียม	อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนที่อยู่	

ที่วิทยาลัยเครือข่ายสามารถสื่อสารโต้ตอบ

กันได้ตลอดเวลา	โดยถ่ายทอดสดไปยัง	

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์	20	ศูนย์	และ

วิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนอีก	

ประมาณ	40	วิทยาลัย	พร้อมกันท่ัวประเทศ	
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โชห่วย...รวยอย่�งยั่งยืน
		 ที่ผ่านมา	7-Eleven	ได้ขยายสาขา	

กว่า	6,200	ท่ัวประเทศ	และไม่เคยน่ิงนอนใจ	

ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน	โดย	

ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน	สมาคมพัฒนาฯ	

ค้าปลีกทุนไทย	จัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์	

ด้านการบริหารจัดการสินค้าและบริการ	

การบริหารการตลาด	 การบริหารเงินทุน	

โลจิสติกส์	สต็อกสินค้า	การบริหารบุคคล	

การบริหารการเปลี่ยนแปลง	และการนำา	

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ	

ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจเอสเอ็มอี	พร้อมเชิญ	

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบรรยายเพื่อ	

ยกเป็นกรณีตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ	

ร้านโชห่วยท่ัวประเทศได้นำาไปศึกษาอย่าง

แท้จริง

บูรณาการความรู้
ให้เป็นหนึ่ง
	

	 “ผมตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัย	

เอกชน	หลังจากเข้าไปเรียนได้เพียงแค่	3	วัน	

เพราะผมและคุณพ่อน่ังดูรายการทีวีท่ีกำาลัง	

สัมภาษณ์คุณก่อศักด์ิเก่ียวกับแนวความคิด	

ในการก่อต้ังสถาบันการศึกษาภายใต้การดูแล	

ของซีพี	 ออลล์	 ความรู้สึกเล็กๆ	 เกิดขึ้น	

นับตั้งแต่วันนั้น	รุ่งขึ้นจึงเดินทางไปสมัคร	

ศึกษาต่อท่ีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	

วันน้ันสาขาโลจิสติกส์เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี	

40	ทนุ	และผมเปน็คนที	่41	ซึง่เปน็คนสดุทา้ย	

ที่เกินมา	 แต่ด้วยผลการเรียนในระดับมัธยม	

ประกอบกับความอนุเคราะห์ของผู้บริหาร	

ผมจึงได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ

		 ตลอด	4	ปี	สาขาวิชานี้หล่อหลอม

ให้ผมมีโลจิสติกส์มายด์	 มองทุกอย่างเป็น		

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ซึ่งมีเหตุการณ์	

บังเอิญที่เกิดขึ้นกับผมคือ	 ผมไปโรงอาหาร	

ธีศิษฐ์	พัดชากุล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับ 1 รุ่นแรก 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบันทำางานที่ ศูนย์กระจายสินค้า 
DC5 สุวรรณภูมิ 
ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง 

ด้านหลังคณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาฯ	แล้วสั่ง	

สปาเก็ตตี้ขี ้เมา	คุณป้าทำาสปาเก็ตตี้ขี ้เมา

เสร็จภายใน	15	วินาที	วันนั้นเป็นวันแรกที่	

ผมทึง่มาก	ผมจงึหนัไปมองการเตรยีมวตัถดุบิ	

ของคุณป้าว่าเตรียมอย่างไรถึงสามารถทำาอาหาร	

ได้รวดเร็วขนาดน้ี	หลังจากวันน้ันผมจึงนึกสนุก	

และเริ่มสังเกตสิ่งรอบๆ	ตัวเราว่า	โลจิสติกส์	

ไม่ได้จำากัดอยู่แค่ในหนังสือหรือคลังสินค้า	

และการขนส่ง						

		 ต้องขอบคุณสถาบันการจัดการ	

ปัญญาภิวัฒน์จริงๆ	 เพราะสถาบันนี้เปลี่ยน	

ชีวิตผมไปอย่างมาก	การใช้ชีวิตท่ีน่ีคุ้มค่าและ	

มีสีสันมาก	 ผมได้รับความรู้ทั้งในห้องเรียน		

(ทฤษฎี)	ควบคู่กับการฝึกงานจากสถานท่ีจริง	

(ปฏิบัติ)	เป็นหลักสูตรท่ีสร้างความรับผิดชอบ	

และสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทุกคน	

เช่น	การถูพ้ืนในร้าน	7-Eleven	ทำาให้ผมถ่อมตน	

ลงมากทีเดียว	เป็นการละลายอีโก้ของตัวเอง

ด้วยการทำางานบริการให้คนทุกระดับชั้น”
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น้ำ�ใจไทย...ต้�นภัยน้ำ�ท่วม
	 ปี	2554	ประเทศไทยต้องประสบกับมหาอุทกภัยครั้ง

ประวัติศาสตร์	 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั่วประเทศ	 แม้ร้าน	7-Eleven	 จะได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม

กว่า	 800	 แห่ง	 แต่ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือสังคม

และชุมชนอย่างไม่ท้อถอยควบคู่ไปกับการกอบกู้ร้านค้า	 โดยมี

พนักงานและผู้บริหารออกไปให้การช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของ	

เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำาเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย	

ในพื้นที่ต่างๆ	 ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง	 อาทิ	 การนำาอาหาร	

และเครื่องดื่มไปมอบให้กับประชาชนในท้องที่ต่างๆ	การใช้	

ร้านสาขาเป็นจุดรับบริจาคเงินของพ่ีน้องประชาชนร่วมกับสำานัก	

นายกรัฐมนตรีผ่าน	 “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำานักนายกรัฐมนตรี”	ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน	7-Eleven	
ทุกสาขาทั่วประเทศตลอด	24	ชั่วโมง	ซึ่งได้นำาเงินไปมอบให้ผู้

ประสบอุทกภัยกว่า	10	ล้านบาท	“การให้ความช่วยเหลือธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง”	 ด้วยการเปิดรับสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน	แล้วประสบปัญหาเร่ืองไม่มีช่องทางจัดจำาหน่ายเข้ามา	

จำาหน่ายที่ร้าน	7-Eleven	การเปิดรับสมัครพนักงานทุกระดับ		

โดยเฉพาะพนักงานร้านจำานวนมาก	เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

	 รวมทั้งจัดโครงการ	“กินข้าวหม้อเดียวกัน”	ที่น้องๆ	
ในร้าน	7-Eleven	หลายพ้ืนท่ี	ได้นำาข้าวสวยร้อนๆ	ท่ีหุงภายในร้าน	

พร้อมกับข้าวจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากฯ	 ไปมอบ	

ให้กับพี่น้องในชุมชนรอบร้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์	

น้ำาท่วม	สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องเหล่านั้นเป็นอย่างมาก	

โครงการ	“เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ	สัญจร	นัดพิเศษ”	โดย
นิมนต์พระสงฆ์ชั ้นผู้ใหญ่	 ซึ่งเป็นที่ เคารพนับถือไปแสดง	

ธรรมเทศนาตามศูนย์พักพิงต่างๆ	 เพื่อช่วยฟื้นฟูด้านจิตใจ	

และให้กำาลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มาอาศัยอยู่	 ซึ่งผู้ที่พักพิงใน	

ศูนย์ฯ	ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	และโครงการ	

“ข้าวกล่องน้ำาใจช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ”	 ข้าวกล่องราคาถูก
เพ่ือบรรเทาทุกข์และเป็นกำาลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตการณ์นี้	

ไปด้วยกัน
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Care & Share



CARE &SHARE
ที่สุดแห่งก�รดูแล



		

		 ซีพี	ออลล์	 ได้วางนโยบายอย่างต่อเนื่องในการร่วม	

รักษาสภาพแวดล้อม	พร้อมคำานึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	

โดยมุ่งเน้น	“ปณิธานสีเขียว”	ปลูกจิตอาสาให้แก่พนักงาน
ซึง่ถอืเปน็ฐานรากสำาคญัขององคก์ร	ในการใชอ้ปุกรณส์ำานกังาน	

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	พักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน	

นำากระดาษเหลือใช้มารีไซเคิล	เป็นต้น	ตลอดจนรณรงค์ให	้

พนักงานในระดับปฏิบัติงานป้องกันมิให้ปล่อยน้ำาเสียสู่ชุมชน	

เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนนั้นๆ	 ส่งผลให้ร้าน	

7-Eleven	 รวมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและเป็นมิตรต่อ	

สิ่งแวดล้อม

โลกสุข…เราสุข
  มีหล�กหล�ยสัญญ�ณที่บ่งบอกถึงก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญๆ ที่
เกิดขึ้นบนโลก แม่น้ำ�หล�ยส�ยที่เหือดแห้ง พื้นที่ป่�ที่เหลือน้อยลงทุกที 
รวมถึงก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พอ�ก�ศ ทุกองศ�ท่ีเพ่ิมข้ึนล้วนเตือนถึง 
สัญญ�ณภัยต่�งๆ ท่ีอยู่รอบตัว ว่�ในอีกไม่ช้�ผลลัพธ์แห่งก�รรุกร�นและ 
ก�รรุกล้ำ�ธรรมช�ติจ�กน้ำ�มือมนุษย์กำ�ลังจะเกิดขึ้น
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CP	All	 also	 expresses	 concern	 for	
conservation	 of	 nature	 and	 effi-
cient	 energy	 consumption.	 “Green	
conscience”	 is	 an	 internal	 policy	
to	 encourage	 employees	 to	 be		
environmentally	conscious	through	
acts	 like	 treating	 wastewater	 be-
fore	releasing	to	the	community	to		
prevent	pollution.

CP	ALL’s	 “Green	 Building”	 is	 the	 first	 of	 its	
	kind	in	Thailand.	The	design	takes	many	factors	
into	consideration,	such	as	direction	of	the	sun,	
insulation,	 natural	 lighting,	 utilizing	 Variable	
Refrigerant	Flow	to	keep	the	building	cool,	and	
recycled	water	to	irrigate	trees,	thus	making	it	
a	truly	environmentally	friendly	facility.
In	 addition,	 CP	 All	 has	 coordinated	 with	
government	 and	 private	 sectors	 to	 reduce	
energy	 consumption	 and	 usage	 of	 plastic	
bags	 for	 the	 third	consecutive	year.	During	
several	 joint	 campaigns	 with	 governmental	
agencies,	we	have	managed	to	save	over	2.7	
million	plastic	bags	in	total.	While	in	an	internal	
campaign	during	which	100	stores	took	part	

during	May-June	2011,	plastic	bags	usage	
has	reduced	by	over	132,000	units.	After	re-
viewing	the	feedback,	we	plan	to	expand	
the	campaign	to	500	stores	and	more	na-
tionwide.	Moreover,	 new	 types	 of	 biode-
gradable	 plastic	 bags	 will	 be	 introduced	
to	provinces	with	popular	eco-tourism	like	
Phuket,	Ko	Samui	and	Ko	Phiphi.

		 In	our	 “7	go	green”	program,	we	
have	added	over	30	items	of	“Green	prod-
uct”	and	counting.	Meanwhile,	a	prototype	
“eco-store”	is	currently	being	tested,	using	
energy-efficient	 devices	 and	 layouts	 to		
accommodate	customers	in	their	purchases	
as	 well	 as	 employees	 on	 their	 duty,	 to	
reduce	the	amount	of	wasted	energy.

Energy-efficient	stores
Green	 stores	 are	 another	 experimental	
project.	By	replacing	regular	electronic	de-
vices	to	energy-saving	ones,	it	helps	reduce	
energy	consumption	by	20%	compared	to	
regular	 stores.	CP	All	 is	 currently	expand-
ing	the	experiment	so	that	Green	Stores	are	
100%	environmentally	friendly.
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		 ปณิธานสีเขียวนี้ยังถูกถ่ายทอดและปลูกสร้างขึ้น	

เป็นอาคารประหยัดพลังงาน	 ต้นแบบสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับ	

การขนานนามว่า	“อาคารสีเขียว”	หรือ	“Green	Building”
แห่งแรกของไทย	เป็นอาคารอเนกประสงค์บนเนื้อที่	28	ไร่	ของ	

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ย่านแจ้งวัฒนะ	สถานศึกษา	

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในกลุ่มธุรกิจ	ซีพี	ออลล์	ที่	

ออกแบบจัดวางผังอาคารโดยพิจารณาถึงทิศทางของสายลมและ	

แสงแดด	การเลือกใช้วัสดุห่อหุ้มอาคารอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกัน	

ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	 ขณะเดียวกันก็ปล่อยแสงสว่างตาม	

ธรรมชาติให้ผ่านเข้ามาอย่างเหมาะสม	 ส่วนภายในอาคารก็เลือก	

ใช้ระบบปรับอากาศแบบ	VRF	(Variable	Refrigerant	Flow)	

บริเวณโดยรอบของสถาบันยังปลูกต้นไม้น้อยใหญ่ไว้จนทั่ว	

น้ำาที่ใช้รดต้นไม้ก็เป็นน้ำาใช้แล้วที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล	

ทำาให้อาคารแห่งนี้ออกแบบก่อสร้างภายใต้แนวคิดรักษ์โลก

อย่างแท้จริง
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	 นอกจากการปลูกฝังจิตอาสาภายในองค์กรให้หย่ังรากลึก	

แล้ว	ซีพี	ออลล์	ยังแผ่ก่ิงก้านสาขาโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ	

เอกชน	รณรงค์เร่ืองการใช้พลังงานและถุงพลาสติกเพ่ือลดโลกร้อน	

มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	3	เช่น	ร่วมกับ	WWF	ประเทศไทย	และ	

กรุงเทพมหานคร	 รณรงค์สร้างจิตสำานึกในการใช้พลังงานอย่างมี	

ประสิทธิภาพ	 ด้วยการปิดไฟหน้าร้าน	7-Eleven	 ทุกแห่งใน	

กรุงเทพมหานคร	 และร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รณรงค์ให้คนไทย	

ลดการใช้ถุงพลาสติก	ภายใต้โครงการ	“45	วัน	ลดถุงพลาสติก	
ลดโลกรอ้น”	และโครงการทำาดเีพือ่แผน่ดนิ	ลดคารบ์อน	ลดโลกรอ้น
“รวมพลังลดถุงพลาสติก	ลดโลกร้อน”	โดยให้พนักงานของ
ร้าน	7-Eleven	ทุกสาขาท่ัวประเทศมีบทบาทสำาคัญในการสอบถาม

ลูกค้าก่อนรับสินค้าว่า	“ไม่รับถุงพลาสติก	ช่วยลดโลกร้อนได้
ไหมคะ/ครับ”	 บันทึกสถิติลูกค้าปฏิเสธรับถุงพลาสติก	 ตลอด
ระยะเวลาปี	2552-2553	ท่ีผ่านมา	พบว่าลดได้ประมาณ	2,702,700	ถุง

	 ในส่วนของร้าน	7-Eleven	บริษัทมีนโยบายในการรณรงค์	

อย่างเป็นระบบให้ผู้บริโภคและพนักงานตระหนักถึงความสำาคัญ	

ของการลดใช้ถุงพลาสติกในร้าน	7-Eleven	จึงได้ดำาเนินการทดลอง	

นำาร่องจำานวน	100	สาขา	ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	2554	

ซึ่งผลปรากฏว่า	สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้	132,000	ใบ	

หลังจากที่ได้ทำาการวิจัยสำารวจความคิดเห็นของพนักงานและ	

ลูกค้าเก่ียวกับการรณรงค์ดังกล่าวแล้ว	ขณะน้ีกำาลังนำาผลมาพัฒนา	

และปรับปรุงต่อไป	เตรียมขยายการทดลองเป็น	500	สาขา	และ

ทำาการวัดผลอีกครั้งเพื่อที่จะขยายไปสู่สาขาอื่นต่อไปในอนาคต

พร้อมท้ังนำาร่องใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ด้วยแสงอาทิตย์ในร้าน

สาขาพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	ได้แก่	ภูเก็ต	เกาะสมุย	

เกาะเต่า	เกาะพีพี	เป็นต้น
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	 นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการ	“7	go	Green”	ซึ่งนอกจากการรณรงค์เรื ่อง
ถุงพลาสติกแล้วยังมีแผนเพิ่มชนิดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	“Green	Product”
มาจำาหน่ายในร้านอีกกว่า	30	 รายการและจะเพิ่มในอัตราส่วนที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

และระหว่างนี้กำาลังอยู่ในช่วงทดสอบ	 “ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ”	 โดยการเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ภายในร้านให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้	เช่น	ระบบไฟแสงสว่าง	

พื้นที่ขาย,	ระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์,	 ระบบแสงสว่าง	LED,	ตู้	Open	Showcase	

และ	Vault,	 ระบบทำาความเย็น	Open	Showcase	 รวมถึงการรณรงค์การใช้พลังงาน	

อย่างถูกวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อม	 อำานวยความสะดวกให้ลูกค้าหาสินค้าง่ายขึ้นเอื้อต่อการทำางาน	

ของพนกังานรา้น	เปน็รา้นทีม่สีขุอนามยัทีด่	ีและเนน้	“สภาพแวดล้อมท่ีดีในชุมชน”	จงึชว่ย
ประหยัดพลังงานของร้าน	ของประเทศ	และของโลก

		 พื้นฐานทางความคิดที่ดี	เกิดจากการ	

เรียนรู้สิ ่งรอบตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง	ควบคู่การ	

ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ภายใต้	

พลังแห่ง	“จิตอาสา”	และ	“ปณิธานสีเขียว”
ของกลุ่มบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 เราจะยืนหยัด	

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	แต่งแต้มรอยยิ้ม		

เสียงหัวเราะและความสุข	ให้ทุกชีวิตในชุมชน	

สังคมและสิ่งแวดล้อม	อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา	

และเก้ือกูล	 สร้างความงดงามให้โลกใบนี้อย่าง

ยั่งยืนสืบไป	
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ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ
    ร้�น 7-Eleven ส�ข�สุขุมวิท 89 อีกหนึ่งตัวอย่�งที่เป็นกรณีศึกษ� ด้วยก�รทดลองเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์เป็นรุ่นประหยัดพลังง�นโดยส�ม�รถลดได้ถึง 20% จ�กพลังง�นที่ใช้ปกติทั้งหมด ซึ่ง ซีพี ออลล์ 
กำ�ลังเร่งดำ�เนินก�รศึกษ� ทดลอง และขย�ยผลเพื่อให้ร้�น 7-Eleven เป็น “Green Store” ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่�งสมบูรณ์แบบ

	ตัด	Heater	บานประตู	ตู้	Vault	

	ลดจำานวนหลอดไฟ	
	หน้าป้ายแบนเนอร์	

	เปลี่ยนบัลลาสต์เป็น	
	ระบบอิเล็กทรอนิกส์	

	เปลี่ยนหลอดไฟของตู้แช่	
	เป็นหลอด	LED	

	ลดจำานวนหลอดไฟ	
	ในพื้นที่ขาย	

	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ	
	เป็นระบบอินเวอร์เตอร์	

	เปลี่ยนหลอดไฟใน	
	stock	ของตู้	Vault	
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Happy Time



Happy Time

HAPPY
TIME

อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

หนึ่งการให้...ผลิตล้านความสุข

โลกสุข...เราสุข

แบ่งปันความสุข

“เปลี่ยนรูปแบบปกให้เป็นสไตล์ถุงอย่างง่ายๆ”

2536
เผยแพร่กีฬาหมากล้อม

2538
ยกวัดมาไว้ที่ 7- Eleven

2539
ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา

2543
โครงการธรรมศึกษา 

2545
โรงเรียนรักการอ่าน

2548
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์2547

กล้าวรรณกรรม2546
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ค่าย 7-Eleven

ถอดรหัสนักวาด
การ์ตูนในฝัน
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ดำาเนินการโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
ออกแบบและควบคุมการผลิต ฝ่ายรักลูก คอมมูนิเคชั่นส์ เซอร์วิส
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