


ปรัชญาองค์กร
CORPORATE  
PHILOSOPHY
เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า 
ด้วยทีมงานที่มีความสุข
Through happy employees,  
we desire to see smiles from customers.

วิสัยทัศน์
VISION
เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน
We serve convenience to all communities.

พันธกิจ
MISSION
มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้า  
และบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้ง 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม
To create customer engagement with quality product  
and service assortment by “Harmony” management  
and to enhance good relations with society and community



YEARS 
OF COMMITMENT
ปี แห่งความผูกพัน

ดูแล รักษา พึ่งพาและผูกพัน
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนานกว่า 
27 ปี
To care and cherish, through giving back and engagement

CP ALL in harmony with the society for more than 27 years

ดูแล…ดังเพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆ ทุกชุมชน
รักษา…คุณภาพทุกคำา ให้อิ่มสะดวกทุกมื้อ
พึ่งพา…มีน้ำาใจเกื้อกูลรากแก้วของสังคมให้เข้มแข็ง
ผูกพัน…เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
To care for you through thick and thin

To cherish your smile with warm, healthy meals

To give back to the society

To engage as a family

ให้ทุกวัน…เป็นวันที่ดีของคุณ 
To make every day a good day for everyone



บริการร้านสะดวกซื้อ
CONVENIENCE STORE SERVICES

บริการด้านการเงิน
FINANCIAL SERVICES

บริการด้านอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่
REAdY TO EAT ANd bAkERY SERVICE

บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก
EdUCATION SERVICES ANd RETAIL bUSINESS

บริการด้านสารสนเทศ
INFORMATION SERVICES

บริการด้านการบริหารโลจิสติก
MANAgMENT SERVICES TO LOgISTIC

บริการด้านค้าส่ง
WHOLESALE SERVICES

บริการด้านการสื่อสารการตลาด
MARkETINg COMMUNICATION SERVICES
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักดีถึงก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งมีคว�มรับผิดชอบ จึงมุ่งดูแลเอ�ใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มท่ีให้คว�มเช่ือม่ันในองค์กรเสมอม� ไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้น 
พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� ชุมชน และสังคม ส่งผลให้ได้รับคว�มไว้
ว�งใจจ�กสังคม และเติบโตอย่�งน่�พอใจตลอดม�

Chairman of Executive  
Committee’s Message
ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริห�ร

At CP ALL Public Company Ltd., social responsibility has always been at the top  
of our agenda. This is why the Company has been committed to taking care of 
stakeholders’ needs, from shareholders, employees, customers and business 
partners to our community and society. As a result, the Company has enjoyed  
the confidence of all stakeholders, and continuous growth.  

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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หัวใจส�ำคัญที่เกื้อกูลให้องค์กรมีควำมแข็งแกร่ง และส่งเสริม
ให้กำรด�ำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
คือ ‘พนักงำน’ ซึ่งถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำสูงสุด บริษัทฯ เปิดกว้ำง
ให้ผู ้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกทุกสถำบัน ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
เหมำะสมกับต�ำแหน่งงำนเข้ำมำเป็นครอบครัวเดียวกัน ดูแลคุณภำพ
ชวิีตทีด่แีละพัฒนำศกัยภำพของพนกังำนทกุระดบั รวมทัง้สร้ำงเวทีให้
พนักงำนได้แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และท้ำทำยตนเอง เพรำะเรำ
ปรำรถนำรอยย้ิมจำกลูกค้ำด้วยทีมงำนที่มีควำมสุข ฉะนั้น บุคลำกร
ของเรำจะต้องมีทัศนคติที่ดี รักและภำคภูมิใจในองค์กร และม ี
ควำมสขุในกำรท�ำงำนก่อน จงึจะสำมำรถแบ่งปันรอยย้ิมแห่งควำมสขุ
ไปสู่ลูกค้ำ ชุมชน และสังคมรอบข้ำงได้อย่ำงแท้จริง 

ด้วยควำมรับผิดชอบและเคำรพในสิทธิและควำมเป็นธรรมต่อ 
ผู้บริโภค เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐำนะร้ำนอิ่มสะดวกของทุกชุมชน  
จึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำร ด้วยระบบกำรประกันคุณภำพ (Quality Assurance) 
ต้ังแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำงของห่วงโซ่คุณค่ำ เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจ
และพึงพอใจในอำหำรที่อร่อย สด สะอำด ปลอดภัย และมีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคในทุกพ้ืนที ่
ทั่วไทย ในรำคำที่เป็นธรรม

ปัจจุบันสภำวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเรำมำกข้ึน 
และเพรำะปัญหำนี้เป็นเรื่องของทุกคนบนโลก ซีพี ออลล์ ซึ่งให ้
ควำมส�ำคัญกับควำมย่ังยืนทำงพลังงำนและกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มำโดยตลอด ได้ด�ำเนินกลยุทธ์ 7 Go Green อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อำทิ กำรลงทุนพัฒนำเซเว ่น อี เลฟเว ่น สำขำธำรำสแควร ์  
ถนนแจ้งวัฒนะ ให้เป็นร้ำนต้นแบบประหยัดพลังงำน ทั้งยังน�ำร่อง 
เข้ำร่วมกำรค�ำนวณคำร์บอนฟุตพริน้ท์องค์กร นอกจำกนี ้ศนูย์กระจำย
สินค้ำมหำชัย DC ยังเป็นต้นแบบศูนย์กระจำยสินค้ำอนุรักษ์พลังงำน

At the heart of CP ALL’s organizational 
strength and success are our 
employees, who are highly valued 
as the Company’s prized assets. Our 
equal opportunity policy recognizes 
the value of  every graduate, 
irrespective of their place of study, 
and welcomes them into our family. 
We are committed to providing fair 
remuneration and training, along  
with a platform for employees to 
innovate and challenge themselves. 
We believe happy staffs can bring  
a smile to our customers’ faces, and 
to achieve that our employees need 
to have a good attitude towards 
the Company, and be content with 
their jobs. Only then can they spread 
joy and happiness to customers, 
communities and society as a whole.

Consumer rights and justice are 
our main responsibility at 7-Eleven. 
We pride ourselves on being the 
community store with a mission 
to del iver maximum customer 
satisfaction through quality products 
under the Quality Assurance Program, 
from the start to the end of the 
value chain. Consumers can be sure 
that they will get tasty, safe, and 
nutritious food that will contribute 
to their health and quality of life, at 
a fair price, across the country.  

Recently, climate change and global 
warming has been affecting lives on 
an international scale. As a leading 
retail business with a real and solid 
eco-conscience, CP ALL has been 
actively implementing the 7 Go Green 
strategy to minimize environmental 
impact. This includes the energy-
efficient 7-Eleven prototype store 
at Tara Square on Chaengwattana 
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และรกัษำส่ิงแวดล้อม ขณะนีก้ำรรณรงค์ลดใช้ถงุพลำสตกิอย่ำงต่อเนือ่ง 
ในโครงกำรคิดถุ๊ง คิดถุง ก็คืบหน้ำไปอย่ำงต่อเนื่อง ล้วนสนับสนุน
จุดยืนของประเทศไทยในกำรร่วมลดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกมิให้สูงเกิน  
2 องศำเซลเซียส และลดก๊ำซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ภำยใน 
ปี 2573 ภำยหลังจำกประเทศไทยได้เข้ำร่วมกำรประชุมรัฐภำคี
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลำยปี 2558

ด้วยสงัคมไทยเป็นสังคมแห่งกำรช่วยเหลอืเกือ้กลู พ่ึงพำอำศยักนั 
บริษัทฯ จึงได้น�ำเอำสมรรถนะที่แข็งแกร่งขององค์กร (Corporate 
Core Competency) ยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้คนในสังคม โดยมุ่ง
ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำเยำวชนอย่ำงจริงจังต่อเนื่องและเป็น 
รูปธรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำเรียนฟรีแก่เยำวชน
ทกุคนทีม่คีวำมตัง้ใจศกึษำ แต่ขำดแคลนทนุทรพัย์ ให้เข้ำรบักำรศกึษำ
แบบ Work Based Learning ท่ีวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์  
ในระดับ ปวช. รวมทั้งสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ในระดับ
ปริญญำตรี-โท รวมถึงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอำ่น กำรเขียน และ
กำรเรียนรู ้ผ่ำนโครงกำรรักกำรอ่ำน โครงกำรกล้ำวรรณกรรม 
โครงกำรประกวดหนงัสือดเีด่นรำงวัลเซเว่น บุค๊อวอร์ด ฯลฯ กำรปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมผ่ำนโครงกำรเรำยกวัดมำไว้ที่เซเว่นฯ ธรรมะ 
สัญจรสู่เยำวชน รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงปัญญำด้วยกำรสนับสนุน 
ให้เยำวชนเล่นกีฬำหมำกล้อม ซึ่งเป็นกีฬำทำงสมอง (Mind Sport) 
ฯลฯ กิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ เรำยังคงด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและ 
ต่อเนื่อง เพรำะเรำปรำรถนำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะเห็นเยำวชนของชำติ 
ได้พัฒนำบ่มเพำะตนให้เป็นคนเก่ง คนด ีมคีณุธรรม เพ่ือเป็นก�ำลังส�ำคญั
ในกำรพัฒนำประเทศต่อไป

กว่ำ 9 ปีแล้วที่บริษัท เป็นก�ำลังหลักในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ให้กับผู้ประกอบกำรร้ำน 
โชห่วยและผู้ที่สนใจในธุรกิจค้ำปลีกโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ในโครงกำร 

Road, participation in the Carbon 
Footprint Label Scheme, the energy-
saving and eco-friendly distribution 
center prototype at Mahachai DC, 
and the Think Bags campaign aimed 
to reduce the use of plastic bags. 
The 7 Go Green strategy answers to 
Thailand’s pledge in keeping global 
mean temperature increase less 
than two degrees Celsius, and to cut 
down greenhouse gas emissions by 
20-25% by the year 2030, as a part 
of the agreement at the Conference 
of the Parties to the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change (COP21) in Paris in 2015.

Giving and sharing have always  
been at the heart of Thai society. 
To ref lect  this ,  the company 
draws on its own corporate core 
competency to work to improve the 
quality of life of the people through 
promoting quality education. Through  
the Panyapiwat Technology College 
and the Panyapiwat Institute  
of Management, CP ALL offers 
innovative bilateral education that 
combines academic and real-life  
work, and scholarships for students 
who wish to further their studies. We 
have been continuously supporting 
the youth by strengthening their 
skills in various areas, by inspiring 
them to be better readers and writers 
with programs such as the Love 
Reading, Literature Seeds, and the  
7 Book Awards, by helping them 
morally through Bring Temples to 
7-Eleven and Buddhist Teachings for 
the Young, and intellectually through 
the game of “Go”. We take these 
efforts seriously, so that in the future 
our youths will become intelligent and 
honest citizens, and help propel our 
society forward. 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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‘ท�ำโชห่วยให้รวยอย่ำงยั่งยืน’ รวมทั้งสนับสนุนกำรอบรม ‘กำรท�ำร้ำน
กำแฟอย่ำงยั่งยืน’ แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนกำแฟ กำรอำศัยเครือข่ำย
ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่นทีม่สีำขำอยู่ทัว่ประเทศ เป็นช่องทำงส�ำคัญในกำร
จ�ำหน่ำยสินค้ำของผู้ประกอบกำรกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
หรือ SMEs และสินค้ำกำรเกษตร ซึ่งเรำมีส่วนช่วยเป็นพี่เลี้ยง แบ่งปัน
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรดูแลและกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพสินค้ำ 
จนได้มำตรฐำนตำมทีผู่บ้รโิภคต้องกำร ซึง่นบัว่ำสอดคล้องกบันโยบำย
ภำครัฐด้ำนกำรยกระดับ SMEs ให้เป็นวำระแห่งชำติ เนื่องจำก SMEs 
คอืฐำนรำกทีส่�ำคญัของเศรษฐกิจไทย หำกผูป้ระกอบกำรกลุ่มนี้ได้รบั
กำรพัฒนำให้มีศักยภำพ ย่อมจะเป็นพลังในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ชำติให้เติบโตตำมเป้ำหมำย 

เมือ่ผูป้ระกอบกำรนบัตัง้แต่ต้นน�ำ้ถงึปลำยน�ำ้ได้รบักำรส่งเสรมิให้
กิจกำรมคีวำมมัน่คง เข้มแขง็ และร่วมกนัพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรกิำร
ที่ดีน�ำเสนอสู่สังคม ประโยชน์ทั้งหมดย่อมตกแก่ผู ้บริโภคซึ่งจะมี 
ทำงเลือกในชวิีตทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ ซึง่ ซพีี ออลล์ และบรษิัทในเครอื 
พร้อมที่จะพัฒนำและเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่ำเพ่ือเติมเต็มคุณภำพชีวิต
และให้บริกำรควำมสะดวกกับทุกชุมชนตลอดไป

 

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

For nine years, CP ALL has been 
active in providing modern retail 
business management training for 
mom-and-pop store owners and 
interested persons through a 
series of seminars called Creating 
Sustainable and Wealthy Grocers, 
which is open to the public free of 
charge. We organized Sustainable 
Café Management trainings for coffee 
shop owners. Channels are created 
for SMEs to be able to distribute their 
products through 7-Eleven networks, 
where various programs are initiated 
to develop the knowledge and 
capabilities of its business partners 
to bring the standard up to meet 
consumer expectations. This agrees 
with the National Agenda that gives 
priority to SME development, as they 
are the foundation of our economic 
system, and can become a force that 
can help drive the economic growth 
of the country. 

All of this boils done to one important 
fact: when every part of the supply 
chain is strong, stable, and able  
to produce quality, innovative 
products and solutions, the chain 
becomes unbreakable and can 
deliver wonders to consumers.  
CP ALL Public Company Ltd., and all 
its subsidiaries are committed to 
develop a meaningful value chain to 
answer to our communities’ needs 
and contribute to the quality of life 
in our society.

Korsak Chairasmisak

Chairman of Executive Committee 
CP ALL Public Company Limited
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ซีพี ออลล์ ตระหนักดีถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำาหนดเป็นพันธกิจท่ี
ชัดเจน คือ มุ่งสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับสังคมและชุมชน 
มีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ นำาความต้องการ
และความคาดหวังจากสังคมและชุมชนมาวิเคราะห์ 
วางแผน กำาหนดเป็นแนวทางในการดำาเนินงานท่ีเป็น 
รูปธรรม ‘ดูแล รักษา พ่ึงพาและผูกพัน’ ไม่มีวัน 
เส่ือมคลาย ด้วยปรารถนาท่ีจะเพ่ิมการยอมรับและช่ืนชม
จากชุมชน ตลอดจนสร้างรอยย้ิมจริงใจประดับสังคมไทย

To care and cherish, 
through giving back
and engagement
ดูแล รักษ� พึ่งพ�และผูกพัน
ไม่มีวันเสื่อมคล�ย

The CP ALL group is committed to running  
a business that is socially responsible and this is 
embedded into our mission statement. We wish 
to build a good relationship with our community 
and society with good governance, finding  
the needs of the community and society, and  
find practical ways to fulfill them. CP ALL aims to 
care, and cherish, through giving back and 
engagement, to increase public reception and 
admiration and create smiles on the faces of  
our fellow Thai people. 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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มุ่งสร้�งเย�วชนสู่มืออ�ชีพ
ซีพี ออลล์ มอบโอกำสในกำรศึกษำเรียนรู ้แก ่
เยำวชนในสังคม ด้วยกำรก่อตั้งวิทยำลัยเทคโนโลยี
ปัญญำภิวัฒน์ เปิดสอนระดับ ปวช. ต่อเนื่องด้วย 
ศูนย์กำรศึกษำปัญญำภิวัฒน์ เปิดสอนระดับ ปวช. 
และสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ เปิดสอนระดับ
อุดมศึกษำ โดยเน้นหลักสูตรกำรเรียนทฤษฎีควบคู่
กับกำรฝึกปฏิบัติที่ตรงกับสำขำวิชำที่เรียนจริงๆ

อ�ห�รปลอดภัยเพื่อโลกสดใส
ด้วยปณิธำนที่จะส่งมอบอำหำรรสชำติดี มีรสนิยม 
และให้คุณค่ำทำงโภชนำกำร บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด 
จึงมุ่งผลิตอำหำรพร้อมรับประทำนและเบเกอรี่อย่ำง
พิถีพิถัน ต้ังแต่กำรวิจัยพัฒนำสูตร กำรคัดสรร 
ส่วนผสมท่ีดีที่สุด กระบวนกำรผลิตท่ีได้คุณภำพ
มำตรฐำนสำกล โดยเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นน�ำ 
ทั่วโลก และพัฒนำแบรนด์ของตนเอง อำทิ ติ่มซ�ำ 
‘เจด ดรำก้อน’ อำหำรพร้อมรับประทำน ‘เดลี่ไทย’ 
และ ‘เดลิกำเซยี’ เบเกอรีพ่ร้อมรบัประทำน ‘เลอแปง’ 
นอกจำกนี้ ยังมีธุรกิจบริกำรจัดเลี้ยง ‘ซีพีแรม  
แคเทอริ่ง’

Guiding Young People to become
Professionals
To provide young people with educational 
opportunities, CP ALL founded the Panyapiwat 
College of Technology offering programs at vocational 
levels. Vocational diploma students pursue their 
classroom studies at our Panyapiwat Education 
Centers, while those desiring to further their 
education can go on to the Panyapiwat Institute of 
Management, which offers undergraduate degree 
programs with a dual focus on theoretical learning 
and practical internships in students’ direct field of 
study.

Safe Foods for a Better World
With an aim to provide nutritious and delicious food, 
CPRAM’s extensive recipe development, ingredient 
sourcing, and world-class manufacturing processes 
ensures the quality of foods produced. CPRAM 
manufactures for leading international brands and 
also produces own brands, from “Jade Dragon” dim 
sum, and “Deli Thai” and “Delicasia” ready-to-eat 
meals, to “Le Pan” bakery, and also offers “CPRAM 
Catering services”. 

Corporate and Social Responsibility Report 2015
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สะดวกจ่�ย ใกล้ ทุกเวล�
เตมิเต็มควำมสะดวก ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงเพ่ือชวีติ
ที่ทันสมัย บริษัท เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด เปิดให้
บริกำรช�ำระบิลทุกรำยกำรตลอด 24 ชั่วโมงที ่
เซเว่น อีเลฟเว่น ภำยใต้นโยบำยที่ว่ำ ‘เคำน์เตอร์
เซอร์วสิ’ เป็นจดุให้บรกิำรทีต่อบรบัทกุควำมต้องกำร
ของประชำชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ค�ำตอบเดียว 
ที่พร้อมอ�ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมมั่นใจ 
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรทุกคน

นวัตกรรมบัตรเงินสดดิจิทัล
บรษิัท ไทยสมำร์ทคำร์ด จ�ำกดั ผูใ้ห้บรกิำรระบบกำร
ช�ำระเงนิแบบสมยัใหม่ทีม่ปีระสทิธิภำพ ‘สมำร์ทเพิร์ส’ 
เพ่ือตอบสนองควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
ด้วยเทคโนโลยีสมำร์ทชิพท่ีสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขัน เพ่ือให้คู่ค้ำได้เลือกใช้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรอันหลำกหลำยของผู้บริโภค และเป็น
ส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงสังคม Cashless ซึ่งไม่จ�ำเป็น
ต้องพกเงินสดติดตัวให้กับคนไทย

Convenient Bill Payments Anytime 
Providing convenience to meet the changing needs 
of modern life, Counter Service Ltd. accepts bill 
payments 24 hours a day through 7-Eleven, fulfilling 
the company policy of serving all the consumer needs 
everywhere by ensuring convenience and confidence.

Innovative Digital Cash Cards 
Thai Smartcard Ltd. is a provider of “SmartPurse” 
service for convenient, quick and reliable payments. 
Business partners can utilize the Smart Chip 
technology to answer to a wide range of consumer 
needs and create a competitive edge. We aim to make 
Thailand a no-cash society. 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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เทคโนโลยีลำ้�สมัย นำ้�ใจสูงสุด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนเรื่องระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ 
เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัทฯ ในกลุ่มซีพี ออลล์  
ให้บริกำรค�ำแนะน�ำและกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในวันนี้และอนำคต

มิตรแท้ธุรกิจค้�ปลีก
หัวใจส�ำคัญของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด คือ  
กำรให้บริกำรหลังกำรขำย 7 วัน 24 ชั่วโมง ในฐำนะ
ตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำและอุปกรณ์ส�ำหรับธุรกิจ 
ค้ำปลีกและร้ำนสะดวกซื้อ เต็มเปี่ยมด้วยศักยภำพ
สูงสุดในทกุด้ำน ด้วยทมีช่ำงช�ำนำญกำรกว่ำ 1,300 คน 
ครอบคลุม 50 จุดทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งจัด
โครงกำรอบรมกำแฟ สร้ำงอำชพี เพ่ือสังคมและชมุชน 
พร้อมยกระดบัมำตรฐำนกำแฟของไทยสู่ระดบัสำกล

Advanced Technology, Biggest Heart
GoSoft (Thailand) Ltd. was founded to provide IT 
support to 7-Eleven and other subsidiaries of the  
CP ALL Group. GoSoft offers consulting services and 
high-performance software development while 
helping to protect the environment of today and 
tomorrow.

Retailers’ True Friend
At the heart of CP Retailink Co., Ltd.’s business model 
is 24-hour after sales services. As the authorized 
distributor of equipment and supplies for convenience 
stores and retailers, the company is fully equipped 
with 1,300 fully-trained technicians in 50 outlets 
throughout the country,  and an occupational training 
program focusing on coffee shop management which 
aims to provide jobs and help communities. 

Corporate and Social Responsibility Report 2015
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ใส่ใจสร้�งสรรค์เพื่อลูกค้�และสังคม
บริษัท เอ็มเอเอ็ม ฮำร์ท จ�ำกัด องค์กรสร้ำงสรรค์ 
ส่ือโฆษณำระดบัมอือำชพีในเครอื ซพีี ออลล์ ท�ำหน้ำที่
สร้ำงสรรค์สือ่ทกุรปูแบบเพ่ือส่งเสรมิกำรขำย รวมถงึ
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรที่มีต่อสังคม 
ให้ปรำกฏต่อสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง ดังเช่น
ภำพยนตร์โฆษณำชุด “เชิดชูพระคุณครู” ส่งเสริมให้
คนไทยร่วมร�ำลึกถงึพระคณุคร ูผูซ้ึง่ทุม่เทและเสียสละ
แม้จะเกษยีณไป แต่กย็งัคงทุม่เทก�ำลังให้กบัโรงเรยีน
ต่อไป

คว�มสุข คว�มสนุกในก�รช้อปปิ้ง
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วย
ระบบออนไลน์ที่พัฒนำกำรท�ำธุรกิจจำกหน่วยงำน 
เซเว่น แคตตำล็อก มำบรหิำรจดักำรในรปูแบบบรษิัท
ภำยใต้ชือ่ บรษิัท ทเวนตีโ้ฟร์ ช้อปป้ิง จ�ำกดั พบสินค้ำ
ที่หลำกหลำยและช่องทำงบริกำรที่สำมำรถซื้อสินค้ำ
ได้หลำยช่องทำงตลอด 24 ชม. ได้แก่ catalog on 
book/ catalog on shelf/ online shopping และ
ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น แวะเยี่ยม 24 Shopping ได้ที่ 
www.24shopping.co.th

Retail Happiness 
To cater to new age consumers’ demands, the 
platform used for Seven Catalog is developed and  
transformed into a retail management company called 
Twenty Four Shopping Co., Ltd. The company provides 
a wide variety of products and 24-hour distribution 
channels namely catalog on book, catalog on shelf, 
online shopping, and 7-Eleven convenience stores. 
Visit Twenty Four Shopping at www.24shopping.co.th 

Marketing Communications for a Better 
Society
MAM Heart Ltd.  is  a professional creative 
communications house, with an aim to create one-stop 
communications services,  including image 
management and public relations. Its credits include 
the TV ad campaign ‘The Everlasting Teacher’ created 
to promote a sense of gratitude among Thai youth 
towards their teachers, who continue to dedicate their 
lives to the school, even after retirement.

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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คู่คิดธุรกิจคุณ
บรษิัท สยำมแมค็โคร จ�ำกดั (มหำชน) ด�ำเนนิธุรกจิศนูย์จ�ำหน่ำยสินค้ำแบบช�ำระเงนิสด
และบริกำรตนเองในระบบสมำชิก ด้วยยึดถือลูกค้ำเป็นศูนย์กลำงและมีเป้ำหมำย 
ทีจ่ะเป็นคูค่ดิธุรกจิของผูป้ระกอบกำรมอือำชพี จงึพัฒนำรปูแบบของศนูย์จ�ำหน่ำยสินค้ำ
ที่หลำกหลำย เพ่ือน�ำเสนอสินค้ำและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรเฉพำะของ 
ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกรำยย่อย ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำรและจัดเลี้ยง 
ตลอดจนผูป้ระกอบกำรธุรกจิบรกิำร ปัจจบุนัมจี�ำนวนสำขำทัง้สิน้ 92 สำขำทัว่ประเทศ

Partner for Your Business
Siam Makro Public Company Limited operates a members-only cash-and-carry  
wholesale business, with a focus on customers and an aim to become partners with 
professional entrepreneurs. The company focuses on providing a wide selection of 
quality products and business solutions to create the best commercial offer for its 
target customers, who are independent retailers and food business operators, hotels, 
restaurants and catering businesses. Makro now has 92 stores nationwide. 
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ผู้นำ�ก�รให้บริก�รโลจิสติกส์
บริษัท ไดนำมิค แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ผู้น�ำด้ำน 
กำรให้บริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated 
Third Party Logistics Provider-3PL) ในประเทศไทย 
ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสูง มุ ่งด�ำเนินบทบำท 
ในฐำนะพันธมิตรทำงธุรกิจกับลูกค้ำในระยะยำว  
เพ่ือร่วมพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
บริหำรระบบซัพพลำยเชน และกำรจัดกำรกระบวน
กำรโลจิสติกส์ในระดับสำกล

คว�มรู้ คู่สังคม
บริษัท ปัญญธำรำ จ�ำกัด และบริษัท ออลล์เทรนนิ่ง 
จ�ำกัด ก่อตั้งข้ึนเพ่ือมุ่งเน้นให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ  
กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ ทัศนคติ และทักษะกำรท�ำงำน ด้วยกำร
ออกแบบและพัฒนำหลักสูตรที่ตรงควำมต้องกำร 
ของลูกค้ำมำกที่สุด โดยบุคลำกรและวิทยำกรที่มี
ประสบกำรณ์จริง ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  
ในธุรกิจค้ำปลีกและกำรพัฒนำบุคลำกร

A Leader in Logistics Services
An integrated third-party logistics (3PL) provider, 
Dynamic Management Ltd. leads the industry with 
high-quality services. The company is committed to 
its role as a long-term business partner to its clients, 
sharing in the development and promotion of  
supply-chain management capabil it ies and 
management of logistics processes at the international 
level.

Knowledge for Society
The main focus of Panyatara Ltd. and All Training Co., 
Ltd is to provide educational, training and human 
resources development services. By enlisting teaching 
staff and speakers with both theoretical and practical 
experience in retail and human resources, the  
company aims to improve work attitude and skills  
by designing and developing program curricula that 
match client’s needs.



‘พนักงาน’ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิงของ ซีพี ออลล์ 
และเป็นหัวใจสำาคัญท่ีเก้ือกูลให้การดำาเนินธุรกิจประสบผลสำาเร็จ
ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงใส่ใจดูแลพนักงานเสมือนบุคคล 
ในครอบครัวเดียวกัน เม่ือบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี มีความสุข 
ในการทำางาน มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ ย่อมจะเผ่ือแผ่ 
รอยย้ิม แบ่งปันความสุขไปสู่ลูกค้า ชุมชน และสังคมรอบข้าง 

Growing Together with 
Happy Employees
พนักง�นมีคว�มสุข  
เติบโตไปด้วยกัน

The Company’s  
employees are a valuable 
resource and key to 
successfully achieving  
its set goals. We believe  
our employees are  
members of the family,  
and if they are treated  
well and content with  
their jobs, they will  
spread joy and happiness  
to customers, communities 
and society as a whole. 
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เปิดกว้างแก่ทุกสถาบันโดยเท่าเทียม
นโยบำยของซพีี ออลล์ ให้ควำมส�ำคญัและเหน็คณุค่ำของ

บัณฑิตทุกสถำบัน ปัจจุบันพนักงำนของบริษัทฯ จ�ำนวนกว่ำ 
120,000 คน เป็นผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกหลำกหลำยสถำบัน 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยไม่มกีำรแบ่งแยกแต่อย่ำงใด 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำโครงสร้ำงต�ำแหน่งงำนให้มีเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนที่ชัดเจน เพ่ือให้พนักงำนเห็น
โอกำสในกำรเติบโตตำมควำมสำมำรถในสำยงำนของตน

เสริมสร้างการเรียนรู้ทุกระดับ 
ซีพี ออลล์ มุ่งพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ

ของพนักงำนทุกระดับ อย ่ำงต ่อเนื่องและสม�่ ำเสมอ  
เพ่ือรองรับกำรเติบโตก้ำวหน้ำตำมระดับต�ำแหน่งในองค์กร 
โดยจดัให้มกีำรฝึกอบรมรำยต�ำแหน่ง ทัง้กำรจดัอบรมภำยใน
บริษัท และส่งไปเข้ำรับกำรอบรมภำยนอก ควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำทำงด้ำนจิตใจและส่งเสริมจริยธรรมของพนักงำน

เพ่ือสร้ำงสรรค์บรรยำกำศของกำรเรยีนรูอ้ย่ำงไร้ขีดจ�ำกดั 
บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรปลำฝูงใหญ่ 
โครงกำร President Award โครงกำร Process Excellence 
และโครงกำรใหม่อย่ำง Chairman Vision เป็นต้น เพ่ือ 
มุ่งมั่นสู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรมโดยสมบูรณ์

Equal opportunity program   
Our equal opportunity policy 
recognizes the value of every 
graduate, irrespective of their 
place of study. Today, the 
Company’s 120,000 employees 
from diverse educational 
backgrounds are treated fairly 
and without discrimination.  
The Company has also 
developed a clear career path 
for each position in order 
to provide opportunities 
for employees to advance 
according to their skills.

EmployEE training and 
dEvElopmEnt 

CP ALL is committed to 
continuously train and develop 
skills for employees for every 
position at every stage of their 
career path. Both in-house and 
external training are organized 
regularly, in addition to ethics 
and moral values training.  

To create an atmosphere of 
never-ending learning,  
the Company has organized 
programs such as the School 
of Fish program, the President 
Awards, The Process Excellence 
program, and a brand-new 
project called the Chairman 
Vision, to move towards 
becoming a truly innovative 
enterprise.
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เป็นธรรมด้านค่าจ้างและสิทธิการจ้างงาน 
บริษัทฯ มีระบบกำรจ่ำยค่ำจ ้ำง ค่ำตอบแทนและ 

ผลประโยชน์พนักงำนอย่ำงเหมำะสม สำมำรถเทียบเคียง 
ได้กับบริษัทชั้นน�ำในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยไม่มีกำรใช้
แรงงำนที่ผิดกฎหมำยในทุกพ้ืนที่ที่บริษัทเข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ 
มีกำรพิจำรณำผลกำรท�ำงำนของพนักงำนท่ีเป็นธรรม และ 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยใช้ควำมสัมพันธ ์
ส่วนตัว 

นอกจำกนี ้ยงัให้สิทธิด้ำนต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจ้ำงงำน อำทิ 
กำรอนุญำตให้ลำงำน กำรโอนย้ำย และจัดให้มีช่องทำง 
กำรส่ือสำรระหว่ำงพนกังำนกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู เพ่ือให้เข้ำใจ
ถึงปัญหำและรับฟังควำมคิดเห็นต่ำงๆ จำกพนักงำนโดยตรง 
ท�ำให้พนกังำนมหีลักประกนัท่ีด ีมคีวำมเชือ่มัน่ต่อองค์กร และ
พร้อมที่จะอุทิศตนให้กับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดีตำมหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ

สวัสดิการสร้างคุณภาพชีวิต
นโยบำยของ ซพีี ออลล์ ใส่ใจคุณภำพชวีติทีด่ขีองพนกังำน 

และปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงจัดให้มีกำร
ประเมนิควำมพึงพอใจพนกังำนเป็นประจ�ำทกุปี เพ่ือน�ำข้อมลู
ที่ ได้มำก�ำหนดสวัสดิกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
พนักงำน อำทิ ค่ำรักษำพยำบำลพนักงำนและครอบครัว  

Fair rEmunEration and 
EmployEE rights 

The Company has a 
remuneration and welfare 
system that is fair, 
appropriate and comparable 
to other leading companies. 
The Company does not 
employ illegal or unfair 
labor practices and all 
employees are treated 
fairly, without decisions 
being made based on 
personal relationships. 

In addition, CP ALL provides 
numerous employee rights 
such as the right to take 
leave and transfer Channels 
for communication between 
employees and high level 
executives have been 
established to allow 
executives to understand 
and directly listen to 
various problems and 
suggestions from 
employees. This in turn 
creates security for 
employees, confidence in 
the Company, and employee 
dedication to performing 
their duties well.

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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กำรประกันชีวิตและประกันสุขภำพพนักงำน กองทุนส�ำรอง
เลีย้งชพี โครงกำรสะสมหุน้ส�ำหรบัพนกังำน (Employee Joint 
Investment Program - EJIP) ที่บริษัทด�ำเนินกำรอย่ำง 
ต่อเนื่องมำเป็นครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลำ 5 ปี (1 กรกฎำคม 
2555 - 30 มิถุนำยน 2560) กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำน
และบุตรพนักงำน สวัสดิกำรยืมเงินกรณีผู้ป่วยในโครงกำร 
เงินกู้เพ่ือที่อยู่อำศัย โครงกำรสวัสดิกำรช่วยเหลือพนักงำน
และครอบครัวเมื่อประสบปัญหำต่ำงๆ จำกเหตุกำรณ์ที่ไม่ 
คำดฝัน เป็นต้น

ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในการทำางาน
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแลควำมปลอดภัย

พนกังำน จงึจดัให้มกีำรอบรมกำรส่งเสรมิด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำนให้สอดคล้องตำมกฎหมำย เช่น หลักสูตรกำร
ดับเพลิงข้ันต้น หลักสูตรกำรปฐมพยำบำล หลักสูตรกำรใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย เป็นต้น ทัง้ยงัจดัให้มคีณะกรรมกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย เพ่ือดแูลและฝึกอบรมพนกังำนจำกเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ กำรจดัให้มรีะบบป้องกนัภัย กจิกรรมงำนควำมปลอดภัย
และ 7 ส  

BEnEFits For a highEr 
quality oF liFE 

In the area of employee 
welfare, CP ALL focuses 
on the quality of working 
conditions and treats all 
employees equitably. An 
employee satisfaction 
survey is conducted 
annually by research 
experts. Based on the 
survey, benefits such as 
hospital fees for employees 
and their family, life and 
health insurance for 
employees, provident fund, 
and the Employee Joint 
Investment Program (EJIP), 
now in its second edition, 
valid for five years (from 1 
July 2012 – 30 June 2017) 
have been organized. 
Additionally, scholarships 
for employees and their 
children, loans for in-patient 
hospital admission, and 
housing loans have been 
set to meet the diversified 
demands of employees. 

BEttEr working EnvironmEnt For all 

Caring for the safety of its employees, the Company 
organizes regular safety trainings in accordance with 
the law. Fire drills, first-aid training, and electrical safety 
trainings are carried out regularly. Furthermore, safety 
committees have been elected to train employees in 
different safety situations, create safety & prevention 
programs, and carry out the 7s guideline for a better and 
safer workplace. 

Corporate and Social Responsibility Report 2015
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ซีพี ออลล์ ปรารถนาท่ีจะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น… 
ร้านอ่ิมสะดวกของทุกชุมชน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิของผู้บริโภค บริษัทฯ  
พร้อมมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ หากเป็นสินค้าประเภทอาหารต้องมีความอร่อย  
ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ท้ังยังให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ลูกค้าอย่างโปร่งใส 
และเพียงพอต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

CP ALL aims to deliver maximum customer satisfaction through quality 
products in our 7-Eleven stores. Consumer rights are our responsibility,  
so we are committed to provide tasty, safe, and nutritious food, with clear 
labels and sufficient information to help customers make an informed 
decision, ensuring that their purchases will contribute to their health and 
quality of life.

Quality Food to Protect  
Consumer Rights
ใส่ใจอ�ห�รปลอดภัย เค�รพสิทธิผู้บริโภค
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อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
กว่ำจะเป็นอำหำรพร้อมทำนที่ตอบสนองควำมอิ่มสะดวก

ภำยในร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกเมนูท่ีผลิตจำกครัว ซีพีแรม  
ล้วนผ่ำนระบบกำรกำรประกนัคณุภำพ (Quality Assurance) 
ตำมมำตรฐำนสำกล ตัง้แต่ต้นทำงจนถงึปลำยทำงของห่วงโซ่
คณุค่ำ ทัง้ยังมกีำรทบทวนและพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือ
ยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร (Food Safety) 
ป้องกนัและบรหิำรจดักำรทกุควำมเส่ียงมใิห้เกดิผลกระทบต่อ
ลูกค้ำผูบ้รโิภค

1. ต้นทางแห่งการคัดสรร 
  ซีพีแรมก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนให้บริษัทคู่ค้ำปฏิบัติ

ตำมอย่ำงเคร่งครัด ตั้งแต่กำรเลือกซื้อวัตถุดิบจำกแหล่งที ่
น่ำเชื่อถือ น�ำมำผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมหลักเกณฑ์สำกล 
HACCP, GMP, BRC, GAP กำรสุ่มตรวจสำรตกค้ำงและ
คุณภำพของอำหำรตำมหลัก AQL ด้วยเครื่องมือภำยใน 
ห้องปฏิบัติกำร เพื่อควบคุมคุณภำพตลอดทั้งซัพพลำยเชน 

2. พิถีพิถันระหว่างการผลิต 
  กำรผลิตภำยในโรงงำนมีระบบปฏิบัติกำรตรวจสอบ

อนำมัยที่เข้มงวด กำรควบคุมควำมปลอดภัยของวัตถุดิบใน 
ขั้นตอนกำรผลิตต่ำงๆ ภำยใต้มำตรฐำน HACCP ซึ่งมีกำร
ก�ำหนดจดุควบคมุวกิฤตไว้อย่ำงชดัเจน 4 จดุ คอื 1. กำรกรอง
หรือร่อนส่วนผสม 2. กำรปรุงสุกสินค้ำ 3. กำรแช่เยือกแข็ง
หรือแช่เย็น 4. กำรตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องตรวจ
จบัโลหะและเครือ่งเอกซเรย์ นอกจำกนี ้ยังให้ควำมส�ำคญักบั
กำรด�ำเนินงำนตำมระบบมำตรฐำนสำกล อำทิ ISO 
9001:2000, ISO 14001, มอก.18001 และระบบคุณภำพ 
โดยรวม TQM 

quality Food For  
consumErs 

Before they make their 
way to 7-Eleven, all food 
products from CPRAM’s 
kitchen go through an 
internationally recognized 
quality assurance process 
encompassing the entire 
value chain. The quality 
assurance process is 
constantly revised and 
updated to comply with 
the latest food safety 
standards and protect 
consumers from all  
possible risks.

1. quality sElEction at  
thE start

CPRAM imposes strict 
regulations to its suppliers, 
and raw materials must be 
bought from the best 
sources that meet 
international standards 
including HACCP, GMP, BRC 
and GAP. Random testing 
for residual chemicals 
and Acceptable Quality 
Levels (AQL) is routinely 
performed as part of the 
value chain management 
and also to create added 
value for the entire supply 
chain. 

2. mEticulous production 

Production and processing 
at CPRAM’s plants are 
governed by a stringent 
hygiene monitoring system 
under the HACCP standards, 
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สมำคมนกัวิทยำศำสตร์และ
วิศวกรของญีปุ่น่ (Union of 
Japanese Scientists and 
Engineers : JUSE) มอบรำงวลั 
Deming Prize 2015 ให้กบั 
ซพีีแรม ทีม่คีวำมโดดเด่นด้ำน
กำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมี
คณุภำพทัว่ทัง้องค์กร (TQM) 
ทัง้ยงัเป็นองค์กรทีม่กีำรจดักำร
ทีด่เีย่ียมตำมมำตรฐำนโลกที่
นำนำชำตใิห้กำรยอมรบั  
โดยซพีีแรมถอืเป็นธุรกจิอำหำร
พร้อมรบัประทำนรำยแรก 
ของโลก และเป็นรำยแรกของ
ธุรกจิอำหำรในประเทศไทย 
ที่ได้รบัรำงวลันี้ 

The Union of Japanese 
Scientists and Engineers: JUSE 
has awarded CPRAM with the 
prestigious Deming Prize 2015, 
for the exceptional Total Quality 
Management (TQM) and 
world-class management 
standards within the company. 
CPRAM is the first ready-to-eat 
food manufacturer in the world, 
and the first company within the 
food industry in Thailand to 
receive this award. 

3. ความประทบัใจ ณ ปลายทาง 
  กำรตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ 

ณ ศูนย ์ป ฏิบั ติกำรจุลชี ว วิทยำ  
ที่ผ ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 17025 เป็นด่ำนสุดท้ำย 
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสินค้ำที่ผลิต 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก�ำหนดและ
ปลอดภัยต่อกำรบริโภค จำกนั้น 
รถขนส่งสินค้ำภำยใต้กำรควบคุม
อุณหภูมิที่เหมำะสม จะน�ำอำหำรที่
ผลิตแบบสดใหม่ทุกวันไปส่งยังร้ำน 
เซเว่น อเีลฟเว่นทั่วประเทศ เป็นกำร
รักษำคุณภำพสินค้ำต้ังแต่แหล่ง 
ผลิตจนถึงมือลูกค้ำผู้บริโภค

which identifies four critical 
control points: 1. Screening/
sifting of ingredients 2. Heat 
processing 3. Freezing or 
chilling and 4. Contamination 
inspection using metal 
detector and X-ray machine. 
In addition, CPRAM adheres 
to internationally recognized 
standards ISO 9001:2000, 
ISO 14001, TIS 18001 and 
TQM.

3. good imprEssions at 
thE dEstination

The food products are 
analyzed at CP ALL 
Microbiological Laboratory 
Center which has been 
awarded ISO/IEC 17025, to 
ensure clean and tasty meals 
for customers. Then, our 
delivery fleet takes these 
made-fresh-daily foods from 
our distribution center to 
7-Eleven stores nationwide. 
Strict temperature control 
ensures that product quality 
remains consistent from 
factory to consumers’ hands.



การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ซีพี ออลล์ มุ ่งพัฒนำสินค้ำและบริกำร ควบคู่ไปกับ 

กำรรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับลูกค้ำ โดยได้ก�ำหนดเป็น
นโยบำยเกีย่วกบักำรปฏิบติัทีเ่ป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อลูกค้ำ
ไว้อย่ำงชดัเจนในคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิและข้อพึงปฏิบตัใินกำร
ท�ำงำนของบริษัท ซึ่งมีกำรเผยแพร่เป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไป 

ด ้วยตระหนักว ่ำสินค ้ำและบริกำร อำจก ่อให ้เกิด 
ผลกระทบต่อผู ้บริโภค สังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ  
จึงพัฒนำช่องทำงส�ำหรับให้ลูกค้ำใช้ในกำรหำข้อมูลและ 
แจ้งข้อร้องเรยีนไว้หลำยช่องทำง เช่น ผ่ำนร้ำนสำขำ ผ่ำนทำง
ไปรษณีย์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของบริษัท และหน่วยงำน  
Call Center ที่สำมำรถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทัง้นี ้หน่วยงำนบรกิำรลูกค้ำ (Customer Care) ทีบ่รษิัทฯ 
ตั้งขึ้นท�ำหน้ำที่ ให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือลูกค้ำในกำร 
แก้ปัญหำต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบและทันท่วงที พร้อมติดตำม
และประเมินผลกำรแก้ปัญหำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ที่ผู้บริโภคพึงได้รับ  

customEr rElationship 
managEmEnt 

The Company gives 
importance to and cares 
for customers by ensuring 
high quality products and 
services which will bring 
customer satisfaction. The 
Company has established 
a clear policy regarding 
fair treatment and 
responsibility to customers 
in its Codes of Business 
Ethics and Employee 
Regulations Handbook 
which are generally 
disseminated and known. 

In realization that our 
products and services 
can make a big impact 
on customers’ lives, the 
Company provides several 
channels for customers to 
search for information, 
make business 
appointments, and send 
complaints via store 
branches, post,  
the Company’s website  
and Call Center.

The customer care 
department is fully trained 
to answer questions 
and take on customer 
complaints, to monitor 
and take care of customer 
problems, and to protect 
customer’s lawful rights.  
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7 Go Green คือยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของซีพี ออลล์  
ท่ีมุ่งนำาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้นำาธุรกิจค้าปลีกท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น 
รูปธรรมและคำานึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นการปลูก ‘ปณิธานสีเขียว’ 
ลงในใจพนักงาน ส่งผลให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นหน่ึงเดียวกับชุมชน และ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

Going Green for the Environment
ปฏิบัติต�มรอยท�ง ‘ปณิธ�นสีเขียว’

7 Go Green is CP ALL Group’s environmental strategy to become  
the leading retail business with a real and solid eco-conscience and  
a mindset to minimize energy usage. Our Operation Green helps employees 
become eco-conscious, and makes 7-Eleven a part of the local community, 
and friendly to the environment. 
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ร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน   
เซเว่น อเีลฟเว่น สำขำธำรำสแควร์ ถนนแจ้งวฒันะ เป็นร้ำน

สะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทยและอำเซียน ที่ ได้รับ 
กำรรบัรองอำคำรเขียวระดบัแพลทตนิมั ซึง่เป็นระดบัสูงสดุจำก
สถำบนัอำคำรเขยีวไทย ตำมมำตรฐำนกำรประเมนิควำมย่ังยืน
ทำงพลงังำนและส่ิงแวดล้อมไทย ครอบคลุมตัง้แต่กำรออกแบบ
และก่อสร้ำงอำคำร กำรบรหิำรจดักำรอำคำร ผงับรเิวณและ
ภูมทิศัน์ กำรประหยดัน�ำ้ พลงังำนและบรรยำกำศ วัสดแุละ
ทรพัยำกรในกำรก่อสร้ำง คณุภำพของสภำวะแวดล้อมในอำคำร 
กำรป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช ้
ในร้ำนและนวัตกรรมอืน่ๆ 

- รับรองมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 เซเว่น อเีลฟเว่น สำขำธำรำสแควร์ ยังเป็นร้ำนสะดวกซือ้

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้กำรรับรองกำรขึ้น
ทะเบยีนคำร์บอนฟุตพริน้ท์และฉลำกคำร์บอนตำมข้อก�ำหนด
เฉพำะของบรกิำรร้ำนค้ำทีผู่ซ้ือ้เลือกหยิบของเอง จำกองค์กำร
บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) เมื่อเดือน
กันยำยน 2557 โดยปล่อยคำร์บอนจำกกิจกรรมทั้งหมด 516 
กิโลกรัมต่อปี  

 บริษัทฯ เห็นควำมส�ำคัญของนโยบำยกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกของประเทศ ตำมแผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศ ที่ระบุว่ำลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
7-20% ภำยในปี 2563 รวมถึงกำรสนับสนุนตลำดคำร์บอน
ภำคสมคัรใจในประเทศ จงึส่งร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น สำขำธำรำ-
สแควร์ เป็นตวัแทนเข้ำร่วมโครงกำรองค์กรน�ำร่องภำคบรกิำร
ที่เข้ำร่วมกำรค�ำนวณคำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และต่อยอด
ด้วยกำรชดเชยคำร์บอน โดยบรษิัทฯ ได้ชดเชยกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกทั้งสิ้น 167 ตัน  

EnErgy-EFFiciEnt storE 

The 7-Eleven store 
at Tara Square on 
Chaengwattana Road is 
the first convenience store 
in Thailand and the AEC to 
receive the TREES Platinum 
Green Building Rating, 
the highest rating from 
the Thai Green Building 
Institute (TGBI) according 
to the Thai’s Rating of 
Energy and Environmental 
Sustainability (TREES) 
standards. TREES standards 
cover building design, 
construction and 
management; layout plan 
and landscape; water, 
energy and air conservation; 
construction materials 
and resources; indoor 
environmental quality; 
prevention of environmental 
impact; store equipment; 
and other innovations.

- carBon Footprint 
cErtiFication

The 7-Eleven Tara Square 
store is the first and 
only convenience store 
in Thailand to receive 
certification for successfully 
meeting the requirements 
of the Carbon Footprint 
Label Scheme from the 
Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization 
(Public Organization) in 
September 2014. The 
7-Eleven Tara Square store 
had total carbon emissions 
of 516 kg/year from its 
activities. 
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  ทั้งนี้ ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น สำขำธำรำสแควร์ และ 
ศูนย์กระจำยสินค้ำมหำชัย DC ซึ่งเป็นต้นแบบศูนย์กระจำย
สินค้ำอนุรักษ์พลังงำนและรักษำส่ิงแวดล้อม ยังได้รับกำร
รบัรองกำรชดเชยก๊ำชเรอืนกระจกจนเป็นศูนย์ ในฐำนะองค์กร
ต้นแบบลดก๊ำชเรือนกระจก ในโครงกำร ‘กำรลดก๊ำซเรือน
กระจกด้วยคำร์บอนฟุตพริน้ท์’ ทีจ่ดัโดยองค์กำรบรหิำรจดักำร
ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

- ขยายความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 จำกควำมส�ำเร็จของร้ำนต้นแบบประหยัดพลังงำน 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่ำนี้ไป 
ขยำยผลในกำรพัฒนำปรบัปรงุร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่นทีม่อียูเ่ดมิ 
และสำขำที่จะเปิดใหม่ในอนำคต ดังนี้

  • เปลือกอาคาร ก่อสร้ำงโดยใช้วัสดุที่ช ่วยลด 
ควำมร้อนในอำคำรตำมมำตรฐำนอำคำรเขียว เช่น กำรใช้
ฉนวนหลังคำ กระจกฉนวนกันควำมร้อน กำรเปิดช่องรับแสง
ธรรมชำติมำกขึ้น รวมถึงกำรใช้สีหลังคำและผนังสะท้อน 
ควำมร้อน 

  • อุปกรณ์ ใช้หลอดไฟ LED กับร้ำนทุกสำขำ 
ทัว่ประเทศภำยใน 3 ปี และออกแบบกำรติดตัง้เพ่ือลดจ�ำนวน
หลอดไฟลง 30% เปล่ียนสำรท�ำควำมเย็นชนิด (R 22)  
ในเครื่องเย็นทุกชนิดของร้ำนที่ก่อให้เกิดสำร CFC กำรใช้
เคร่ืองเย็นแบบ Digital Scroll Compressor (รวมศูนย์)  
เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนและมลภำวะทำงเสียงของชุมชน  
กำรใช้เครื่องปรับอำกำศแบบ Inverter ยกเลิกกำรใช้เส้น
ควำมร้อนก�ำจัดฝ้ำที่ประตูกระจกตู้แช่เย็นทุกชนิด

  • พฤติกรรม ส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์อย่ำงถูกวิธี  
มุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ โดยกำรฝึก
อบรมผู ้ดูแลร้ำนและพนักงำน รวมถึงนักศึกษำทวิภำคี  

The Company recognizes 
the importance of the 
country’s greenhouse 
gases reduction policy 
according to the National 
Climate Change Master 
Plan which states reduction 
of CO2 emissions in the 
range of 7-20 percent in 
2020 as well as support 
for domestic voluntary 
carbon market. Thus, the 
Company nominated the 
7-Eleven Tara Square store 
to participate in the Carbon 
Footprint for Organization 
Program as well as the 
Carbon Offsetting Program. 
The 7-Eleven Tara Square 
store offset a total of 167 
tons of CO2 emissions.

Furthermore, the 7-Eleven 
Tara Square store and 
the Mahachai Distribution 
Center, which is the 
prototype for energy-
saving and eco-friendly 
distribution center, have 
been certified “Zero 
Carbon Footprint” and 
have been selected as 
model organizations 
by the GHG Reduction 
project, organized by the 
Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization 
(Public Company).

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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“7 Go Green” คือยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของบริษัท ก�ำหนดขึ้นเมื่อปี 2554 
เพื่อน�ำบริษัทไปสู่ควำมเป็นผู้น�ำธุรกิจค้ำปลีก 
ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้ำนร้ำนสำขำประหยัด
พลังงำน ด้ำนกำรจัดกำรขยะจำกถุงพลำสติก 
ด้ำนระบบโลจิสติกส์สีเขียว และด้ำนสนิค้ำสเีขยีว

7 Go Green is the Company’s environmental 
conservation strategy. Established in 2011, 7 Go Green 
aims to make the Company the leader in the retail 
business that cares for the environment in relation to 
energy efficient and environmentally friendly stores, 
plastic bag waste management, Green Logistics, and 
Green Products.

- Expanding to Existing 
and FuturE storEs

Owing to the success 
of the prototype store, 
the Company plans to 
utilize these technological 
advancements in our 
existing and future 
7-Eleven stores.  

• Building Envelope Heat 
resisting materials are used 
in compliance with the 
Green Building standards 
such as roof insulation, 
low-e insulation glass 
panels, skylight, and heat-
reflecting roof and wall 
paints.

• Equipment Within three 
years, we aim to replace all 
light bulbs with the more 
efficient LED, and reduce 
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ให้ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญในกำรใช้งำนอปุกรณ์ทีถ่กูต้อง และ
กำรตรวจตรำซ่อมบ�ำรุงอย่ำงสม�่ำเสมอ ท�ำให้ลดกำรใช้
พลังงำนของอุปกรณ์ลงได้

แสดงพลังลดใช้ถุงพลาสติก 
โครงกำร ‘คิดถุ๊ง คิดถุง’ ด�ำเนินกำรต่อเนื่องมำถึงซีซั่น 5 

ในปี 2559 โดยบริษัทฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภำพ 
ส่ิงแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และสมำคมผู้ดูแลเว็บไทย 
ปลูกจิตส�ำนึกและสร้ำงพฤติกรรมใหม่ให้คนไทยลดใช ้
ถุงพลำสตกิเมือ่ใช้บรกิำรทีร้่ำนเซเว่น อเีลฟเว่น เพ่ือลดปรมิำณ
ขยะถุงพลำสติก ซึ่งเป็นนโยบำยส�ำคัญเร่งด่วนที่รัฐบำล 
ยกระดับเป็นวำระแห่งชำติ รวมทั้งเป็นกำรช่วยลดภำวะ 
โลกร้อน ดังนี้

รณรงค์ภายในร้าน 
- รณรงค ์พนักงำนร ้ำนสำขำผ ่ำนกำรประชุม FC  

Conference โดยให้พนักงำนถำมลูกค้ำที่ใช้บริกำรในร้ำน 
เซเว่น อีเลฟเว่นว่ำ “ใส่ถุงพลาสติกไหม ครับ/ค่ะ” ใน 4 พื้นที่ 
ในกรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ และภำคใต้

- อบรมหวัข้อควำมรบัผดิชอบต่อสังคมแก่พนกังำนระดบั
ผู้จัดกำรร้ำนและผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำนทั่วประเทศ

the number of bulbs by 30%, 
substitute R22 in all CFC-producing 
refrigerators and cooling systems, 
use Digital Scroll Compressor 
coolers for better energy efficiency 
and less noise pollution, opt for 
inverter air conditioning systems, 
and discontinue the use of 
refrigerator glass door defoggers.  

• Behavior Through continuous 
training programs for store 
managers, staffs, and interns, 
encourage the correct and most 
efficient methods of equipment 
usage to and care to reduce energy 
consumption. 

reduce plastic waste 
In 2016, our Kidtoong Kidtoong 
(“Think Bags”) campaign is in 
its fifth season, organized in 
cooperation with the Department 
of Environmental Quality Promotion 
(DEQP), Green World Foundation, 
and Thai Webmaster Association.  
It has been on the national agenda 
to raise awareness of  
the importance of using our 
resources efficiently and reduce  
the number of plastic bags, and 
lessen the impact we make on  
the environment.

in-store campaigns 

- Through FC Conference, staffs  
are trained to ask customers at  
the end of their purchase whether 
they would like a plastic bag.  
This has been done in four areas in 
Bangkok, the North, and the South.

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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- รณรงค์ผ่ำนส่ือรูปแบบต่ำงๆ ภำยในร้ำน ได้แก่ 
สติ๊กเกอร์แคชเชียร์ จอเครื่อง POS (Point of Sale) 

- เชิญชวนพนักงำนร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่นและผู้บริโภค  
ลดใช้ถุงพลำสติก ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ตั้งแต่
วันที่ 15 สิงหำคม 2558 เป็นต้นมำ

รณรงค์ภายนอกร้าน 
- เชญิชวนประชำชนลดใช้ถงุพลำสตกิเมือ่ซือ้ของชิน้เล็ก

หรือสินค้ำน้อยชิ้น ผ่ำนป้ำยแบนเนอร์ในชุมชน เขตพ้ืนที่
มณฑลเหนือและมณฑลใต้

- ร่วมกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต น�ำร่อง
โครงกำร ‘ชวนเลิกใช้ถุงพลำสติกในร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น’ 
รณรงค์ให ้นักศึกษำและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์เลิกใช้ถุงพลำสติกที่ร ้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น 
กว่ำ 10 สำขำภำยในมหำวิทยำลัย ถอืเป็นโครงกำรต้นแบบทีจ่ะ
ต่อยอดไปสู่มหำวิทยำลัยอื่นๆ ที่มีร้ำนสำขำตั้งอยู่ต่อไป

- สร้ำงเครอืข่ำยเยำวชนไทยลดใช้ถงุพลำสตกิ น�ำร่องใน
โรงเรียนที่มีศักยภำพควำมเป็นผู ้น�ำและมีโรงเรียนภำค ี
เครือข่ำย ได้แก่ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์ จ.เพชรบุรี โรงเรียน
สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์และ
โรงเรียนชลกันยำนุกูล จ.ชลบุรี โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
จ.เชยีงใหม่ โรงเรยีนพิบลูวิทยำลัย จ.ลพบรุ ีโรงเรยีนขอนแก่น
วิทยำยน จ.ขอนแก่น ผลกำรด�ำเนินกำรถึงปีกำรศึกษำ 2558 
มโีรงเรยีนเครอืข่ำยเข้ำร่วมลดกำรใช้ถงุพลำสตกิรวม 36 แห่ง 
มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่ำ 50,000 คน  

- Social responsibility training for 
store managers and assistant 
managers nationwide. 

- Point of Sale communication to 
reduce the use of plastic bags at 
cashiers. 

- Implement the “Say no to plastic 
bags” campaign, aimed at store 
employees and consumers, on the 
15th and 30th of every month, from 
15 August 2015 onwards. 

out-of-store campaigns

- “Say no to plastic bags” community 
banners at areas RN (North) and  
RS (South).

- Cooperate with Thammasat 
University (Rangsit Campus) and 
launch the “7-Eleven: Say no to 
plastic bags” campaign aimed at 
university students to reduce the 
use of plastic bags in more than 10 
branches of 7-Eleven within the 
campus. 

- Initiate the “Thai Youths reduce 
plastic bags” campaign in network 
schools namely Prommanusorn 
Phetchaburi School, 
Suankularbwittayalai Rangsit 
School, Mahidol Wittayanusorn 
School, Chonkanyanukoon School  
in Chonburi, Yupparaj Wittayalai 
School in Chiang Mai, Pibulwittayalai 
School in Lopburi, Khon Kaen 
Wittayayon School in Khon Kaen. 
Up until the academic year of 2015, 
36 schools, and more than 50,000 
students have participated in  
the campaign.  
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ซีพี ออลล์ มีนโยบายท่ีชัดเจนด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ตลอด  
27 ปีท่ีผ่านมาได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของเยาวชนอย่างรอบด้าน พร้อมฝึกฝนพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการทำางาน
ค้าปลีกผ่าน ‘นวัตกรรมการศึกษา Work Based Learning’ ท่ีมุ่งสร้างมืออาชีพ 
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชาติ 

Educational support for  
Thailand’s Youth
ส่งเสริมก�รศึกษ� สร้�งเย�วชนสู่มืออ�ชีพ

For the past 27 years, CP ALL has carried out educational and youth 
development programs that have proven to be effective in providing 
all-rounded learning and training for students through innovative  
“work-based learning”, creating professionals and contributing to  
the development of the national economy. 
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การศึกษาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  
เพรำะกำรสร้ำงรำกฐำนทำงกำรศกึษำของไทยให้แขง็แกร่ง

มส่ีวนสนบัสนนุกำรพัฒนำประเทศในทกุมติิ ซพีี ออลล์ จงึพัฒนำ
หลกัสตูรค้ำปลกีสมยัใหม่ในโครงกำร ‘ทวิภำคี’ มำต้ังแต่ปี 2536 
เปิดโอกำสให้เยำวชนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงในกำรฝึก
ปฏิบตังิำนร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น จนพัฒนำไปสู่กำรเรยีนกำรสอน
แบบ Work Based Learning หรอืกำรเรยีนรูคู้ก่ำรปฏิบัตงิำน
จรงิบนพ้ืนฐำนจรยิธรรมอย่ำงมอือำชพี และได้ก่อตัง้วิทยำลยั
เทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ (PTC) ในปี 2548 เปิดสอนระดบั ปวช. 
หลักสูตรธุรกจิค้ำปลีก และไฟฟ้ำก�ำลัง ขยำยไปสู่ศนูย์กำรเรยีน
ปัญญำภิวัฒน์ทัว่ประเทศ 20 แห่ง และเครอืข่ำยวิทยำลัยอำชวีะ
อกีกว่ำ 72 แห่งทัง้ภูมภิำค ในปี 2557 ได้ผลิตบุคลำกรทีพ่ร้อม
เข้ำท�ำงำนในภำคธุรกจิค้ำปลีกได้ทนัที 

ในปี 2550 บริษัทฯ ก่อตัง้สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวัฒน์ 
(PIM) ในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก 
ปัจจบุนัผลิตบคุลำกรทีม่ศัีกยภำพกำรท�ำงำนกว่ำ 11,000 คน 
โดยบรษิัทฯ สนบัสนนุทุนกำรศึกษำเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือเสรมิสร้ำง
โอกำสให้เยำวชนของชำติเข้ำถึงกำรศึกษำทุกระดับชั้นโดย 
เท่ำเทียม และมุ่งแก้ไขปัญหำเรียนจบแล้วไม่มีงำนท�ำ ทั้งนี้ 
หลักสูตรกำรสอนระบบ Work Based Learning มสีำขำวิชำ 
ทีห่ลำกหลำย สอดคล้องกบัควำมต้องกำรแรงงำนคณุภำพของ
ประเทศ โดยในปีกำรศกึษำ 2558 ได้เปิดคณะใหม่เพ่ิม คอื  
คณะอตุสำหกรรมกำรเกษตร 

ด้วยคุณภำพของสถำนศึกษำและกำรยกระดับคุณภำพ 
กำรศกึษำอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวัฒน์
ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนกำรศกึษำ รอบสำม (พ.ศ. 2554-
2558) จำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ 

Education for practical 
applications

Believing that education is 
the key to a better society, 
CP ALL started to offer 
modern retail bilateral 
education that combines 
academic and real-life work 
in 1993, offering students 
internship positions in 
7-Eleven stores. This 
developed into a work-
based learning model where 
students can gain practical 
experience through on-
the-job training, and later 
in 2005, the Panyapiwat 
Technology College (PTC) 
was founded. The college 
offered vocational 
certificate programs in 
retail business and electric 
power engineering in 20 
Panyapiwat Learning 
Centers across the country 
and its network of more 
than 72 vocational colleges. 

In 2007, CP ALL founded 
the Panyapiwat Institute of 
Management (PIM), offering 
bachelor’s, master’s and 
doctoral programs. To date, 
the institute has produced 
more than 11,000 highly-
trained graduates, most of 
whom received scholarships 
from CP ALL. The institute 
was founded with a vision 
to create equal opportunity 
in education, and to offer 
education programs that 
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กำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) สถำนศกึษำทีม่รีปูแบบกำรพัฒนำ
ตำมหลักห่วงโซ่คุณภำพกำรศึกษำ “กำรจัดกำรศึกษำแบบ
วัฒนธรรมคุณภำพ จัดกำรเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐำน  
: Innovation Based Learning Model : IBLM“ 

พัฒนาเยาวชนรักการเรียนรู้ 
เพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สงัคมไทยเป็นสังคมแห่งกำรเรยีนรู ้และ

สร้ำงประชำกรคุณภำพให้กบัประเทศชำต ิซพีี ออลล์ ได้ด�ำเนนิ
กจิกรรมพัฒนำเดก็และเยำวชน โดยค�ำนงึถงึควำมสนใจของ
กลุ่มเป้ำหมำย กำรฝึกฝนทักษะที่พึงมีตำมวัยอันควร และ 
กำรเพ่ิมพูนควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงต่อเนือ่งทัง้ 2 ด้ำน ดงันี้ 

1. ส่งเสรมิภาษาไทยแบบบูรณาการ ซพีี ออลล์ ร่วมส่งเสรมิ
กำรอ่ำนและกำรเขยีนมำต้ังแต่ปี 2542 รวมทัง้พัฒนำเยำวชน
ไทยให้ก้ำวสู่แวดวงวรรณกรรมอย่ำงสมบูรณ์ ผ่ำนโครงกำร  
‘รกักำรอ่ำน’ โครงกำร ‘กล้ำวรรณกรรม’ และโครงกำร ‘7-11 
ถอดรหสันกัวำดกำร์ตนูในฝัน’ โดยได้รบัควำมร่วมมอืด้วยดจีำก
มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ สมำคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย
และสมำคมครภูำษำไทย พร้อมต่อยอดสู่เวทปีระกวดหนงัสอื 

can guarantee employment 
after graduation. The 
innovative work-based 
learning program is offered 
in many disciplines that are 
coherent to the country’s 
labor needs, the latest 
being industrial agricultural 
management, opened in 
2015.

Owing to the quality of 
education and continuous 
development, the 
Panyapiwat Institute of 
Management has been 
accredited by the Office 
for National Education 
Standards and Quality 
Assessment (ONESQA)  
for the third round (2011-
2015) as aneducational 
institute with a development 
 policy based on the 
educational quality chain 
“Innovation Based Learning 
Model: IBLM”

crEating lovE oF lEarning

With an aim to make 
Thailand a learning society 
equipped with quality 
citizens, CP ALL has 
carried out two branches 
of development programs 
for the country’s youth by 
taking into account their 
interests, age-appropriate 
skill development, and 
continuous learning. 

1. promoting holistic language skills

Since 1999, CP ALL, in association with the 
Srinakharinwirot University, the Writer’s Association of 
Thailand, and Thai Language Teachers’ Association, has 
created numerous events to promote holistic development 
of the Thai language in youths, such as the Love Reading, 
Literature Seeds, and 7-Eleven Discovers Dream Cartoonist 
projects. Additionally, the “7 Book Awards” was organized 
annually to find, support, and give recognition to quality 
writers, and to create a habit of reading in Thai society. 
In 2015 the “Poetry Stairs” program was founded to help 
youths develop an array of literature skills.
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ดีเด่น รำงวัล ‘เซเว่นบุค๊อวอร์ด’ อกีหนึง่โครงกำรส�ำคญัทีเ่ชดิชู
และสนับสนุนนักเขียนคุณภำพให้สร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดีเยี่ยม
ออกมำอย่ำงต่อเนือ่ง ตลอดจนส่งเสรมิกำรอ่ำนให้แพร่ขยำย 
ในสังคมไทย ในปี 2558 บรษิัทฯ ได้รเิริม่โครงกำร ‘บันไดกวี’  
เพ่ือพัฒนำเยำวชนให้มคีวำมสำมำรถทำงวรรณกรรมในรปูแบบ
ต่ำงๆ อย่ำงหลำกหลำย 

2. บ่มเพาะปัญญาด้วยกฬีาหมากล้อม ซพีี ออลล์ ส่งเสรมิ
กำรเล่นกฬีำหมำกล้อม หรอื ‘โกะ’ จนเป็นทีน่ยิมแพร่หลำยของ
เด็กและเยำวชนไทย รวมทัง้สนบัสนนุกำรจดักำรแข่งขนักฬีำ
หมำกล้อมหลำยรำยกำรในหลำยระดับ อำทิ กำรแข่งขัน 
ชิงแชมป์ ‘รำชันย์หมำกล้อมไทย’ กำรแข่งขัน ‘หมำกล้อม  
ไทยแลนด์ 16 ดั้ง โกะ ลีก’ กำรแข่งขัน ‘BMA Kids Go  
Tournament’ นอกจำกนี ้ ยงัส่งเสรมิกำรเล่นกฬีำหมำกล้อม
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที ่www.thaigogenius.com 

ซึ่งจำกผลกำรศึกษำวิจัยและวัดผลกระทบจำกกำรเล่น
หมำกล้อมของมหำวิทยำลัยมหดิล พบว่ำ เยำวชนทีเ่ล่นกฬีำ
หมำกล้อมมกีำรเปลีย่นแปลงทำงบวก ด้ำนพัฒนำเชำว์ปัญญำ 
ควำมคดิสร้ำงสรรค์และควำมคดิเชงิระบบ ท�ำให้ผูเ้ล่นมสีมำธิ
และควำมจดจ�ำดี รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน 
เพ่ิมข้ึน  

2. sharpening of the mind  
with go

CP ALL has been successful 
in promoting the game of Go, 
helping it gain popularity among 
Thai youths. We also host Go 
tournaments regularly such as the 
King of Go Thailand Tournament, 
Thailand 16 Dan Go League, and 
the BMA Kids Go Tournament, 
and promote the game through 
an online channel at www.
thaigogenius.com. 

According to a study carried 
out by Mahidol University, Go 
improves intelligence, creativity 
and analytical thinking. Go players 
experience improved results in 
focus, memory and organizational 
skills. 
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ซีพี ออลล์ เคียงข้างสังคมไทยท้ังในยามปกติสุขและยามประสบทุกข์ภัย โดยอาศัยสมรรถนะ 
ท่ีแข็งแกร่งขององค์กร (Corporate Core Competency) ด้านเครือข่ายร้านสาขา 
ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ ด้านบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก และด้านการศึกษา เป็นแกนหลักในการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 

Supporting Communities and 
Improving Quality of Life
ยกระดับคุณภ�พชีวิต เพื่อสังคมไทยยั่งยืน

CP ALL realizes the importance of serving communities in order to  
strengthen communities and improve the quality of life of the people and 
local operators. The Company utilizes its Corporate Core Competency related 
to its nationwide store network, retail business management, and education 
system to support communities, both in times of normalcy and distress. 
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สังคมแห่งการพึ่งพาและผูกพัน 
นอกจำกบริษัทฯ จะให้บริกำรควำมสะดวกกับทุกชุมชน  

ยังมุ ่งสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีและประสำนควำมร่วมมือกับ 
ทกุภำคส่วนในสังคม สนบัสนนุชมุชนและผูด้้อยโอกำสทำงสังคม 
ให้เข้มแข็งข้ึน ดงันี้ 

- สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ บริษัทฯ ร่วมกับ 
ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ สร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำแก่เยำวชน ซึง่เป็นบตุรหรอืผูท้ีอ่ยู่ในกำรอปุกำระ
ของผูท้ีเ่สียชวิีตหรอืทพุพลภำพจำกกำรปฏิบตัหิน้ำที่ในจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้ โดยมอบทนุให้ศึกษำเล่ำเรยีนพร้อมค่ำทีพั่ก  
จนจบหลักสูตรระดบั ปวช. และระดบัปรญิญำตร ีในสถำนศกึษำ
ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรอำชวีศึกษำระบบทวิภำคกีบัทำงบรษิัทฯ 

- สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานโชห่วย บริษัทฯ  
ร่วมกบัสมำคมพัฒนำผูป้ระกอบกำรธุรกจิค้ำปลีกทนุไทย และ
กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณชิย์ มอบทนุเรยีนฟรแีก่บตุร
หลำนของผูป้ระกอบกำรร้ำนโชห่วยจ�ำนวน 1,000 ทนุ เพ่ือเข้ำ
ศึกษำด้ำนธุรกิจค้ำปลีกในรูปแบบกำรเรียนแบบทวิภำคีที่
วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ และน�ำควำมรู้กลับไปพัฒนำ
ร้ำนค้ำของครอบครวัให้เติบโตอย่ำงยัง่ยืน

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าปลีก กำรอบรมฟรี  
‘ท�ำโชห่วยให้รวยอย่ำงยัง่ยืน’ โดยวิทยำกรผูท้รงคณุวุฒทิัง้จำก
ภำยในและภำยนอกบรษิัท ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรร้ำนโชห่วยและ
ผูท้ีส่นใจในธุรกจิค้ำปลีกน�ำควำมรูด้้ำนกำรจดักำรธุรกจิค้ำปลกี
สมยัใหม่ ไปปรบัใช้ในกำรด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงมัน่คง ปัจจบุนัมี 
ผูผ่้ำนกำรอบรมแล้วกว่ำ 6,500 รำย

- สนับสนุนช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า เปิดโอกำสให้ 
ผู้ประกอบกำรกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ SMEs  
น�ำสินค้ำทีม่คีณุภำพและมำตรฐำน รวมถงึสินค้ำกำรเกษตรมำวำง

a society of sharing 
We pride ourselves in 
providing convenience 
to our community, and 
aim to go beyond that. 
It is our mission to 
build relationships, and 
together with all sectors 
of the society, strengthen 
local communities and 
offer support to the the 
underprivileged.

- scholarships for 
occupational training 
In cooperation with 
the Southern Border 
Provinces Administrative 
Center, the Company 
granted scholarships for 
occupational training of 
youths who are the children 
of deceased or disabled 
persons who served in 
the line of duty in the 
southern border provinces. 
The Company provides 
scholarships throughout 
the program as well as 
covers accommodation 
until the completion of the 
vocational or bachelor level 
at institutions participating 
in the Company’s bilateral 
vocational education 
program. 

- scholarships for children 
of grocery store owners  
The Company joined 
forces with the Ministry of 
Commerce to provide 1,000 
free scholarships to children 
of grocery store owners 
to study at Panyapiwat 
Technological College in 
order to bring back the 
knowledge to develop their 
family store. 
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จ�ำหน่ำยผ่ำนร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น และ 7 แคตตำลอ็ก ปัจจบุนั 
ซพีี ออลล์ มบีรษิัทคูค้่ำทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำร SMEs กว่ำ 20,000 
รำย ในทกุภูมภิำค ทัง้ยังรเิริม่โครงกำรต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำควำมรู้
และศักยภำพของคูค้่ำให้พร้อมทีจ่ะประกอบธุรกจิอย่ำงมอือำชพี

- ศูนย ์กลางรับบริจาคและส่งต ่อความช่วยเหลือ  
แก่ผูป้ระสบภัยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อำท ิกำรรบัเงนิ
บรจิำคจำกประชำชนทัว่ประเทศผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำน
เซเว่น อเีลฟเว่นทกุสำขำ ในโครงกำร ‘หวัใจไทย ส่งไปเนปำล’ 
โดยบริษัทฯ เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนยีมทัง้หมด เมือ่รวมกบั
เงนิบริจำคของพนกังำนและผูบ้รหิำร ส่งผลให้มยีอดเงนิบรจิำค
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยแผ่นดนิไหวชำวเนปำล รวมจ�ำนวน 14  
ล้ำนบำท  

นอกจำกนี ้ซพีี ออลล์ และชมรมจติอำสำพนกังำนซพีี ออลล์ 
ยังร่วมมือกับพนักงำนเครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรจุถุงยังชีพ

- retail knowledge transfer  
Continued transfer of retail 
knowledge to grocery stores or 
mom-and-pop stores so that 
they can adapt the knowledge to 
operate their business sustainably. 
The Company organized the 
seminar “Creating Sustainable 
and Wealthy Grocers” for small 
retail operators and interested 
persons, with experienced speakers 
both from within and outside the 
Company. To date, over 6,500 
persons have attended the 
seminars. 

- distribution channel  
for smEs  
Supported the channel for SMEs 
to distribute their products and 
agricultural good via 7-Eleven 
stores and 7-Catalog. At present, 
the Company has more than 
20,000 SMEs in every region as 
its business partner. In addition, 
the Company has initiated various 
programs to develop the knowledge 
and capabilities of its business 
partners to operate their business 
professionally.

- a center for donations and 
Emergency relief  
The Company acts as a center for 
donations and emergency relief 
such as opening up a nation-wide 
donation channel at 7-Eleven 
stores through the “Thailand Prays 
for Nepal” program, sponsoring all 
the bank charges. Public donations 
plus donations from company 
executives and employees totaled 
to 14 million baht. 

Furthermore, the Company, along 
with Jit Arsa CP ALL (CP ALL 
volunteer club) and CP Group 
employees, donated 10,000 
emergency survival kits and 30,000 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
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จ�ำนวน 10,000 ชดุ พร้อมเส่ือเอนกประสงค์จ�ำนวน 30,000 ผนื จดัส่ง
ไปบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในโครงกำร ‘ประเทศไทย 
เพ่ือเนปำล โดยเครอืเจรญิโภคภัณฑ์’ สะท้อนถงึควำมเป็นพลเมอืงทีด่ี 
มคีวำมรับผดิชอบต่อประเทศชำติและสงัคมโลก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
- รางวัล ‘สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2558’ (Thailand’s Top 

Corporate Brands Values 2015) กลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวด
ธุรกิจพำณิชย์ อันดับหนึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จำกสำขำวิชำกำรตลำด  
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

- รางวัล ‘2015 YouTube Ads Leaderboard Winner’ ในฐำนะ
บริษัทผลิตผลงำนโฆษณำสร้ำงสรรค์สังคมที่มีผู้ชมและแชร์สูงสุด 10 
อันดับแรกใน YouTube ประจ�ำไตรมำส 1 ปี 2015 จำกผลงำนชุด 
‘อำจำรย์ใหญ่ ครูผู้ให้’ จำก Google ประเทศไทย

- ‘50 องค์กรธุรกิจยอดเยี่ยมของทวีปเอเชีย-แปซิฟิค’ ‘ฟอร์บส์’ 
นิตยสำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจชื่อดังของสหรัฐฯ ในฐำนะเป็นบริษัท
ของประเทศไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับธุรกิจยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน  

mats for the Nepal Earthquake 
Relief mission through the “Thailand 
for Nepal, by CP Group” program, 
fulfilling our duties as caring and 
responsible citizens of the earth. 

our achievements 

-  thailand’s top corporate 
Brands 2015  
CP ALL has earned a ‘Thailand’s 
Top Corporate Brands 2015’ 
ranking in the service industry 
in the commercial sector for four 
consecutive years according 
to “Thai Corporate Brand 
Value” research conducted by 
Chulalongkorn University’s Faculty 
of Commerce and Accountancy.  

 - 2015 youtube ads 
leaderboard winner,  
as the producer of “The Everlasting 
Teacher,” a socially responsible 
advertising campaign that had the 
top 10 most views and shares on 
YouTube in the first quarter of 
2015 awarded by Google Thailand. 

- Forbes asia Fabulous 50 
awarded by America’s leading 
business magazine Forbes, CP ALL 
is the only Thai company to make 
the list three years in a row. 
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  “Life is better 
 with all”

“เพราะเราคือส่วนหนึ่ง
   ของสังคม”







ดูแล รักษา พึ่งพาและผูกพัน

ผู้เขียน 
เรื่อง : ฉันจะคิดถึงเธอ โดย อุรุดา โควินท์
เรื่อง : โลกร่มเย็น...ด้วยมือ (สอง) เรา โดย พุทธรักษา
เรื่อง : ความหวังกลางทะเลหมอก โดย วีรพร นิติประภา
เรื่อง : แค่...ไม่ยอมแพ้...ก็ไป...ได้ไกลเกินฝัน... โดย สมคิด ลวางกูร
เรื่อง : (ทุน) การศึกษาเปลี่ยนชีวิต โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
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Writers
Story : I Will Think of You by Uruda Kovin
Story : Our Hands Will Cool the Earth by Putahracsa
Story : Hope in the Valley of Mist by Veeraporn Nitiprapha
Story : Never Giving Up Takes You Far by Somkid Lavangkool
Story : The Life-Changing Scholarship by Weerasak Chansongsaeng
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 โดย วรีพร นิตปิระภา
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กว่า 27 ปีที่ ซีพี ออลล์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ไทย และด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ถือเป็นอีกปรากฏการณ์
หนึ่งในการท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
ที่มีการเชิญนักเขียนชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ 
ในแวดวงวรรณกรรมมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว
กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เหล่านั้นอย่างเปิดเผย  
ตามหัวข้อที่ตนสนใจ สะท้อนภาพของเรื่องราว 
ความเป็นจริงที่ผู้คนอาจยังไม่รู้ 

นักเขียนทุกท่านได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสัมผัส สื่อสาร 
พูดคุย กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ซีพี ออลล์ 
ได้แก่ แฟรนไชส์ซี พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร และนักเรียนทุน 
PIM ซึมซับความผูกพัน ความจริงใจ ความเชื่อมั่น 
ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ ที่งอกงามขึ้นมาในระหว่าง
การสนทนา สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่นักเขียน 
แต่ละท่านน�ามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในแบบฉบับ 
ของตนเอง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้เพลิดเพลินกับรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในอีกอรรถรสหนึ่ง  
เรื่องราวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์จริงของผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง  
มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคและพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา 
หากต้องการจะรับทราบกิจกรรมอื่นๆ ที่ ซีพี ออลล์ 
ได้ด�าเนินการในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2558) 
กรุณาพลิกกลับหนังสือเล่มนี้เพื่อติดตามอ่าน 
เพิ�มเติม

คณะผู้จัดท�ำ

สวสัดี
Sawasdee



For 27 years, CP ALL is proud to be  
a part of the society, and to carry out  
CSR activities for communities and  
the environment. We have also come up 
with a new format for our CSR report, 
where distinguished writers are invited 
to research in the issues they care about, 
interview the people involved, and act as 
a voice to let society know about these 
inspiring stories. 

Each of the writers has spent time 
interviewing CP ALL stakeholders, namely 
franchisees, 7-Eleven employees, SME 
entrepreneurs, farmers, and Panyapiwat 
Institute of Management scholarship 
holders. During the time spent together, 
the interviewer and interviewee formed  
a special kind of bond – a bond made of 
care, sincerity, confidence, and hope.  
This bond became the inspiration for  
the stories.

We hope that you would enjoy these 
stories - true stories of those who have  
a dream and never give up. For a complete 
report of all our activities for the past  
two years (2014-2015), please refer to 
the CP ALL CSR report on the flip side of 
this book. 

Sincerely,
The editorial team
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ฉันจะ 
คิดถงึเธอ

I will Think of you
เรือ่ง: อุรดุา โควนิท์ • ภาพ: พรีเชษฐ์ น่ิวบุตร

Story: UrUda Kovin • PhotoS: Pheerachet niobUt

อุรดุำ โควนิท์ นักเขียนนวนิยำยรัก ผูใ้ห้ควำมส�ำคญักับควำมสัมพนัธ์และควำมรัก
Uruda Kovin writing of romantic with a strong emphasis relationships on love and human.



		 าเหตุหลักที่ท�าให้	‘คุณแตง’	ตัดสินใจเป็นเจ้าของแฟรนไชส์-ร้านเซเว่น	
อีเลฟเว่น	ก็คือ	 เธอต้องการเวลา	 ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเธอจะใช้เงินท�างาน	จ้าง
คนดูแลร้าน	แต่เธอเฉพาะเจาะจงลงไปทีเ่ธอสามารถบรหิารเวลาได้เอง	และเมือ่
ท�าร้านอย่างทุ่มเทมากว่าสิบปี	เธอก็วางมือจากงานบางส่วน	น�าเวลาที่เหลือไป
ออกก�าลังกาย	

เธอร�่ำรวยอย่ำงแท้จริง เพรำะส�ำหรับฉัน ควำมร�่ำรวยไม่ได้หมำยถึง ‘เงิน’ 
และ ‘ทรัพย์สิน’ เท่ำนั้น แต่มันคือ ‘เวลำ’ ที่เหลือ และ ‘สุขภำพ’ อันสมบูรณ์

คุณแตงบอกว่ำ 90 วันแรกของกำรเป็นเจ้ำของร้ำน เธอไม่ได้หยุดเลย เมื่อ 
ได้รับโอกำสจำกบริษัท เธอทุ่มเทให้เต็มที่ น�้ำเสียงเธอหนักแน่น แววตำเปี่ยมสุข

ฉันจินตนำกำร...
90 วันโดยไม่มีวันหยุด อำ...ถ้ำเป็นฉัน ต้องตำยแน่ๆ
เธอท�ำได้อย่ำงไร
เธอเป็นผูจั้ดกำรร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น หลงัเรยีนจบ ม.6 ขณะทีฉ่นัเป็นนกัศกึษำ

มหำวิทยำลัย แบมือขอเงินแม่ใช้ 
เธอเริ่มต้นควำมเป็นผู้ใหญ่ก่อนฉัน จึงไม่น่ำแปลกใจ ที่ฉันรู้สึกถึงวุฒิภำวะ 

ของเธอ
ฉันเรียกเธอว่ำพี่แตง ทั้งที่แน่ใจ เธออำยุน้อยกว่ำฉัน 
ฉันเคยใช้บริกำรเซเว่น อีเลฟเว่น สำขำนี้หลำยครั้ง (คุณแตงบอกว่ำ  

เปรียบเสมือนบ้ำนของเธอ) เมื่อก่อนฉันอำศัยอยู่ในเมืองทองธำนี มักมำรอรถตู ้
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ใต้ทำงด่วนอนุสำวรีย์ฯ บ่อยครั้งที่ฉันเดินเตร็ดเตร่เพรำะไม่รู ้จะท�ำอะไร หรือ 
บำงครั้งก็อยำกหลบร้อน เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นทำงเลือกที่ฉันสบำยใจ ก่อนจะซื้อ
ขนมติดไม้ติดมือกลับไปนิดหน่อย

คุณแตงอยำกให้พนักงำนของเธอท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข เธอเลือกพนักงำน
ด้วยควำมรู้สึก ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ ไม่ใช่วุฒิกำรศึกษำ และเธอถือว่ำ
พนกังำนทกุคนเป็นน้องสำว น้องชำย เป็นคนในครอบครัว เธอกินอะไร น้องๆ ของ
เธอก็ได้กินสิ่งนั้น

เธอเช่ำห้องพักในย่ำนน้ี ท�ำงำนในย่ำนนี้ แน่นอน เธอได้รับซองกฐิน ผ้ำป่ำ 
งำนบวช งำนแต่ง ฉันคิดว่ำเธอ ร้ำนของเธอ รวมทั้งพนักงำนของเธอ เป็นของที่นี่
แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

เธอย�ำ้กับฉนัว่ำ ควำมสขุของเธอ คือกำรทีเ่ธอมเีวลำเป็นของเธอเอง ได้ท�ำงำน
กับพี่น้อง และเมื่ออำยุมำกขึ้น เธออำจส่งต่อร้ำนนีใ้ห้กบัน้อง มอบโอกำสแก่น้อง 
เหมือนท่ีบริษัทเคยมอบโอกำสให้เธอ พนักงำนตัวเล็กๆ ได้เป็นเจ้ำของกิจกำร  
ให้เธอมีโอกำสเรยีนจบปรญิญำตร ีเหนอืสิง่อืน่ใด โอกำสเหล่ำนีท้�ำให้พ่อแม่ของเธอ
มีควำมสุข

“พี่เป็นคนขอนแก่น เป็นเด็กบ้ำนนอก” …เธอบอกอย่ำงมำดมั่น
ฉันยิ้ม หำกฉันเป็นเธอ ฉันก็จะภูมิใจในตัวเองเช่นกัน

เธอเช่ำห้องพักในย่ำนนี้ ท�ำงำนในย่ำนนี้ 
แน่นอน เธอได้รับซองกฐิน ผ้ำป่ำ งำนบวช งำนแต่ง 
ฉันคิดว่ำเธอ ร้ำนของเธอ รวมทั้งพนักงำนของเธอ เป็นของที่นี่แล้ว

...เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน...

008

ดูแล • รักษา • พึ่งพาและผูกพัน



To Care and Cherish, Through Giving Back and Engagement

...เธอย้�ำกับฉันว่ำ
ควำมสุขของเธอ
คือกำรที่เธอมีเวลำ
เป็นของเธอเอง 
ได้ท�ำงำนกับพี่น้อง...
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เธอบอกฉันว่ำ
กำรตัดสินใจเป็นเจ้ำของร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น 

...เป็นกำรตัดสินใจที่ดีที่สุดของเธอ...
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เธอบอกฉันว่ำ
กำรตัดสินใจเป็นเจ้ำของร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น 

...เป็นกำรตัดสินใจที่ดีที่สุดของเธอ...

		 ณแรม’	เป็นสาวหาดใหญ่ผู้ปราดเปรยีวและมชีวีติชวีา	คณุแรมเริม่งาน
กับบริษัท	ซีพี	ออลล์	ในแผนกจัดซื้อ	ท�าได้ไม่กี่ปี	เธอก็อยากลาออก	เธอไม่ชอบ
กับการเสนอเงินใต้โต๊ะ	เธอเบื่อที่จะต้องปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า	

เธอท�ำให้ฉนัประทบัใจตัง้แต่เริม่เปิดกำรสนทนำ ด้วยดวงตำเป็นประกำย และ
ควำมมุ่งมั่น เจ้ำนำยของเธอคงเห็นอย่ำงที่ฉันเห็น จึงรั้งเธอไว้ โดยเสนอให้เธอ 
พักงำนหนึ่งเดือน แต่ท้ำยที่สุด เมื่อบริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เป็นเจ้ำของร้ำน  
เธอก็เข้ำร่วมโครงกำรทันที

เมื่อก่อนเธอเป็นอย่ำงไร ฉันไม่อำจบอกได้ แต่คุณแรมผู้ก�ำลังนั่งตรงหน้ำฉัน 
ไม่เหมำะที่จะเป็นสำวออฟฟิศ เธอมีดีกว่ำนั้น มีพลังงำนอย่ำงล้นเหลือ และมีภำวะ
ผู้น�ำชนิดที่น่ำจับตำ

เธอบอกฉนัว่ำ กำรตดัสนิใจเป็นเจ้ำของร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น เป็นกำรตัดสินใจ
ที่ดีที่สุดของเธอ เธอได้ท�ำงำนซึ่งแสนสนุก เธอชอบพบปะและให้บริกำรผู้คน  
ทั้งบริษัทฯ ยังเปิดโอกำสให้เธอมีร้ำนได้มำกกว่ำหนึ่ง ตอนนี้เธอมีพนักงำนทั้งหมด  
40 คน จำกเซเว่น อีเลฟเว่น 3 สำขำ 

แน่นอน เธอก�ำลังมองสำขำที่ 4 
“ไม่รู้จะได้มั้ย” คุณแรมกล่ำวอย่ำงทีเล่นทีจริง
เธอท�ำได้-ฉันเชื่อ และฉันรู้ ลึกๆ แล้ว เธอมั่นใจ 
คุณแรมท�ำงำนด้วยแรงบันดำลใจ พร้อมก้ำวไปข้ำงหน้ำ ทะเยอทะยำนที่จะ

เติบโต ทั้งหมดนั้นด้วยควำมสุข เธอพูดถึงกำรงำนรำวกับก�ำลังเอ่ยนำมคนรัก  
มันเต็มไปด้วยควำมเป็นไปได้ อนำคต และควำมมั่นคง
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ควำมสนกุในกำรงำนของเธอนัน้ ทัง้น่ำอจิฉำ และน่ำชืน่ชม เธอออกจำกบ้ำน
ตั้งแต่เช้ำ ท�ำงำนร่วมกับพนักงำนทั้งสำมสำขำ กระทั่งสองทุ่มจึงกลับบ้ำน บำงครั้ง
เธอท�ำงำนถึงตีหนึ่ง เคียงบ่ำเคียงไหล่พนักงำน 

พนักงำนส่วนใหญ่ของเธอเป็นวัยรุ่น หลำยคนต้องเรียน กศน. ในวันอำทิตย์  
ซึ่งแม้ท�ำให้บริหำรงำนยำกขึ้น แต่เธอก็เต็มใจ เธออยำกให้พวกเขำมีอนำคต  
และเธอบอกพวกเขำเสมอ-หำกมีงำนที่ดีกว่ำ เธอก็ยินดีให้ลำออก

คณุแรมเคยฝันจะมร้ีำนกำแฟ และตอนนีเ้ธอได้ร้ำนกำแฟอยูใ่นเซเว่น อเีลฟเว่น 
ทั้งสำมสำขำ เธอชงเครื่องดื่มให้ฉันชิม พร้อมน�ำเสนอวิธีดื่มอย่ำงมืออำชีพ 

ในร้ำนของเธอมีโต๊ะกลมตัวเล็ก พร้อมเก้ำอี้ วำงในมุมที่ห่ำงจำกสินค้ำ ซึ่งฉัน
ไม่เคยเห็นในสำขำอื่น เธอเตรียมไว้ส�ำหรับลูกค้ำบำงคน อย่ำงเด็กๆ ที่มำรอพ่อแม่
รับกลับบ้ำน ร้ำนของเธอกลำยเป็นจุดรับ-ส่งเด็กนักเรียนหลำยคน เธอบอกด้วย 
รอยยิ้มชื่นบำน

ซีพี ออลล์ ส่งเสริมผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย  ด้วยการสนับสนุน 
องค์ความรู้และระบบค้าปลีกสมัยใหม่ เปิดกว้างให้คนทั่วไปได้เดินตามฝัน 
เป็นเจ้าของธุรกิจตนเอง ยิ่งกว่านั้น ยังมอบโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ  
ที่ต้องการเป็นนายตนเอง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนกับเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ปัจจุบันมีการขยายสาขากว่า 8,700 แห่งทั่วประเทศ
CP ALL makes it easy to become a business owner. The Company supplies constant support  
via a large knowledge base and a modernized retail system. Company employees are also 
encouraged to join the program and be part of the successful ever-growing 7-Eleven chain.  
To date there are more than 8,700 stores in Thailand. 
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คุณแรมมีจิตใจของผู้ให้บริกำรอย่ำงแท้จริง อีกท้ังเช่ือมั่นในควำมยั่งยืน 
ของร้ำน รวมทั้งควำมยั่งยืนของบริษัท

ฉนัถำมว่ำ เธอจะเลกิท�ำร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น แล้วกลบัไปอยูบ้่ำนเกดิทีห่ำดใหญ่
หรือไม่ 

“อำจกลับไปอยู่หำดใหญ่ แต่ไม่เลิกท�ำร้ำนอย่ำงแน่นอนค่ะ” เธอยิ้มหวำน
ฉนัพบผูห้ญงิสองคนในวนัเดยีวกนั ทัง้สองแตกต่ำงกนัมำก แต่ล้วนมีคณุสมบัติ

ของคนที่จะประสบควำมส�ำเร็จ พวกเธอท�ำให้ฉันรู้ว่ำมีคนท�ำงำนด้วยควำมสุข 
ในทุกๆ อำชีพ หำกคนคนน้ันตระหนักถึงคุณค่ำของตัวเองและกำรงำน พร้อม 
ช่วยเหลือแบ่งปัน อีกทั้งสำมำรถหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

ใช่	ยิ่งกว่าใช่	และจากนี้ไป	ทุกครั้งที่เดินเข้าเซเว่น	อีเลฟเว่น	ฉันจะคิดถึง
พวกเธอ	
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The issue of time was the main reason 
why Tang decided to open a 7-Eleven  
franchise. This does not mean hiring  
someone else to run the store, but rather 
being able to manage her own time. After 
ten years of dedication to her work, she is 
now able to delegate some of the work and 
spend her free time on health. 

In my opinion, this is what true wealth is, 
and it goes beyond mere monetary wealth. 

Tang said that the first 90 days of  
becoming a franchisee, she did not have a single 
day to rest. When given the opportunity from 
the Company, she was ready to go forward with 
full dedication. As she recounted her experience, 
her voice was firm and confident, her eyes 
shone of happiness. 

I imagined…
Ninety days without time off. I wouldn’t be 

able to do it.
How did she manage?
She became a 7-Eleven store manager 

after graduating high school to support herself. 
I went to university and lived on an allowance 
from my mother. 

She entered adulthood before I did. It was 
not surprising that I could sense her maturity.

I called her “Pi Tang” (older sister), even 
when I was certain she was younger  
than I was.  

I used to frequent this particular 7-Eleven 
store, which Tang calls her home. At that time 
I lived in Muang Thong Thani, and often found 
myself waiting for a minibus at the Victory  
Monument express way. Sometimes I would 
wander about while I waited, or if the weather 
was hot I would drop into a 7-Eleven to take 
advantage of the air conditioning and maybe 
grab a few snacks for home. 

Tang wants to create a happy workplace 
for all her employees. She chooses her staff 
from gut feeling, from their true ability, from 
their sense of responsibility, not education 
qualifications. She treats every one of her  
employees as her own brother or sister, as  
a family member. Whatever she eats, she shares 
with them. 

She rents a room in the area. She works 
in the area. Naturally she gets invited to 
merit-making events, monk ordainments and 
weddings. I think she, her store, as well as her 
team of staff, truly belong here, and are part of 
the local community. 

She told me again that her happiness is in 
her ability to manage her own time, in working 
with her brothers and sisters. At some point,  
she might retire and give this store to one of her 
younger staff member. In a way this is giving 
them an opportunity, just as the company had 
given her the opportunity of her life. Because 
of that, she now has her own business. She has 
a university degree. All this has brought her 
parents tremendous joy.

“I’m from Khon Khaen. I’m a country girl.” 
She said confidently. 

I smiled. If I were her, I would have rightly 
been proud of myself as well. 

The active and vivacious “Ram” is from 
Hat Yai. She started working in the purchasing 
department at CP ALL, but wanted to quit 
after a few years. She never got used to 
bribery, and was tired of saying no over and 
over. 

I was immediately impressed by her sharp, 
determined look. Her superior might have- 
seen the same thing and tried to retain her by 
offering her a one-month break, but her chance 
eventually came when the Company started the 
employee franchisee program.  
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Ram jumped at the chance. 
I do not know who she was in the past,  

but I can say that the woman sitting opposite 
me is not the type who would stay in an office 
job. She was full of energy. An aural of leadership 
surrounded her. 

She told me that her decision to own  
a 7-Eleven was the best decision she had ever 
made. The work was challenging. She loved 
seeing and helping people. The Company also 
made it possible for her to own more than one 
store. Now her business is thriving, with over 40 
staff members in 3 branches.

Of course, she is looking to open a fourth.
“Not sure if it is going to work out,”  

she joked. 
I have no doubt she can do it. I could sense 

her confidence. 
Ram works from inspiration. She is  

constantly moving forward, aspiring at growth, 
all the while immensely enjoying what she does. 
She talks of work as if mentioning the name of  
a lover. She views her work as full of possibilities, 
of the future, of stability.

The joy she gets from working is both  
commendable and envy-worthy. She leaves 
home early to work alongside her staff in her 
three stores and leaves at eight. She sometimes 
stays at her stores until 1 a.m. 

Her staff members are mostly teenagers. 
Many are in the government’s Nonformal 
Education program and have to take classes on 
Sundays. This has made managing work shifts 
more challenging, but Ram encourages them  
to do it. She wants them to have a future and  
always tells them never to stop looking for 
better job opportunities. 

Ram used to dream about opening a coffee 
shop. Now she has three, one in each branch. 
She made me a drink and gave advice on how to 
enjoy it like a pro.

In one corner of her store there is a small 
table and a few chairs – something I have never 
seen at another 7-Eleven. She told me it was 
for the customers. Sometimes school children 
hang out there waiting for the parents to pick 
them up. Her store has become a usual pick-up 
spot for many of them, she told me with a proud 
smile.

Ram is truly service-minded. She fully 
believes in the future of the stores, as well as 
the future of the Company. 

I asked her if she ever thought about giving 
up her stores and returning to her hometown in 
Hat Yai.

“I might go back to Hat Yai someday, 
but I will never give up my store.” Her smile 
brightened the room. 

I met with two businesswomen in one day. 
Both are different, but had the same innate 
ability that led to their success. I realized that  
in all kinds of jobs, as long as you do it with love, 
as long as you see the value in what you do, as 
long as you are willing to give to the community 
and truly be a part of it, there is boundless 
happiness to be found.

From now on, every time I set foot in  
a 7-Eleven, I will think of them. 
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โลกร่มเย็น…
ด้วยมือ (สอง) เรา

Our Hands Will Cool the Earth 
เร่ือง: พทุธรกัษา • ภาพ: พรีเชษฐ์ น่ิวบุตร

STORY: PUTAHRACSA • PHOTOS: PHEERACHET NIOBUT

พทุธรกัษำ นำมปำกกำของนักขียนผูค้ร�ำ่หวอดในวงกำรหนังสือกว่ำ 10 ปี
Putahracsa a well-known name in literary spheres for more than a decade.



		 ากาศที่ร้อนระอุภายนอก…ผ่อนคลายเย็นลง	เมื่อประตูเซเว่น	อีเลฟเว่น	 
เปิดให้ตวัฉนัผ่านเข้ามาสูร้่านโดยอตัโนมตั	ิหลงัซือ้โกโก้เยน็มาดืม่ดบัร้อนรอเพ่ือน
ตรงมุมหนึ่งของร้าน	ฉันก็เริ่มได้ยินประโยคหนึ่งลอยมาซ�้าๆ	เรื่อยๆ	

…“คุณลูกค้า ใส่ถุงพลาสติกไหมคะ?”

ปกติเรำมักจะได้ยินแต่…“รับขนมจีบซาลาเปาเพ่ิมไหมคะ?” หรือไม่ก็เป็น 
ขนมนมเนยเครื่องดื่มต่ำงๆ ตำมแต่พนักงำนจะเอ่ยปำกเชิญชวนลูกค้ำซื้อตรงหน้ำ
เคำน์เตอร์เก็บเงิน 

และเป็นปกติอีกเช่นกันที่พนักงำนร้ำนสะดวกซื้อจะหยิบสินค้ำใส่ถุงให้ทันที 
เป็นบริกำรให้ลูกค้ำสำมำรถหอบหิ้วสินค้ำไปไหนต่อไหนได้โดยสะดวก

ถำมไถ่พนักงำนที่ร้ำนก็ได้ควำมว่ำ บริษัท ซีพี ออลล์ เข้ำร่วมเป็นหนึ่งใน 16 
หน่วยงำน ทีร่ณรงค์ลดใช้ถงุพลำสตกิของกรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม ในโครงกำร 
‘รวมพลงัสร้ำงวนัิย ลดใช้ถุงพลำสตกิ’ ขำนรบันโยบำยรฐับำลทีย่กระดบัเรือ่งปัญหำ
ขยะล้นเมืองเป็นวำระแห่งชำติ

เดิมทีตั้งใจจะรณรงค์ลดใช้ถุงพลำสติกกันทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 15 สิงหำคม 2558 แต่เห็นว่ำได้รับกำรตอบรับที่ดี รณรงค์เพียงวันเดียว  
ลดกำรใช้ถุงพลำสติกไปได้ถึง 1.8 ล้ำนใบ ไปๆ มำๆ เลยยกระดับเป็นทุกวันที่ 15 
และ 30 ของทุกเดือน นับตั้งแต่กันยำยนเป็นต้นมำ
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“ถ้ำไม่มีโครงกำรนี้ ปกติเรำก็จะถำมลูกค้ำอยู่แล้วว่ำ…ใส่ถุงพลำสติกไหม  
ถ้ำซื้อสินค้ำช้ินหรือสองช้ิน เน่ืองจำกเรำท�ำโครงกำรคิดถุ๊ง คิดถุง ชวนลูกค้ำลด 
กำรใช้ถุงพลำสติกอยู่แล้ว บำงทียังไม่ทันได้ถำม ลูกค้ำก็บอกเองเลยว่ำไม่ต้องใส่ถุง
ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวถือไปเอง” 

‘ประกำยรตัน์’ หรอื ‘เจน’ ผูช่้วยผูจ้ดักำรร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น สำขำวภิำวด ี64 
บอกเล่ำเสียงใส แต่หำกวันไหนตรงกับวันรณรงค์ลดใช้ถุงพลำสติกก็จะจูงใจลูกค้ำ
มำกหน่อย หรือแจ้งลูกค้ำไปเลยว่ำทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนส�ำคัญอย่ำงไร 
หำกมีถุงผ้ำก็หยิบมำใช้ซื้อของที่ร้ำนได้

ด้ำน ‘ยุพำ’ หรือ ‘ยุ’ ผู้จัดกำรร้ำน exta ร้ำนเกี่ยวกับสุขภำพและควำมงำม
ที่ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของร้ำนอิ่มสะดวก ก็เป็นอีกก�ำลังหนึ่งในโครงกำรรักษ์โลกนี้ 
เช่นเดียวกัน 

ไม่เพียงใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
ภายในและภายนอกร้านสาขา ซีพี ออลล์ ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 
ร้านต้นแบบประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังมีแผนจะ
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ภายในร้าน  ตลอดจนการใช้งานอย่างถูกวิธี เพื่อให้ 
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่ง เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนในแต่ละพื้นที่
This plastic bag reduction campaign is not the only conservation initiative CP ALL has taken up. 
The Company also focuses on energy-saving designs for stores that helps reduce greenhouse 
gas emission, as well as plans to upgrade in-store equipment and materials to ensure that all 
7-Eleven stores and warehouses are as friendly as they can be to the environment and  
the local community. 
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“ส่วนใหญ่ลูกค้ำที่มำซื้อเวชภัณฑ์ Health and Beauty ที่ extra มักจะไม่
ใส่ถงุพลำสตกิ ด้วยจ�ำนวนของสนิค้ำทีน้่อยชิน้ ลูกค้ำจึงเลือกทีจ่ะเกบ็ยำใส่กระเป๋ำ
มำกกว่ำ นอกจำกยำที่ต้องเก็บให้พ้นแสง เรำก็จะใส่ถุงพลำสติกให้ลูกค้ำอีกชั้น”  
นีค่อืควำมใส่ใจ ควำมห่วงใย ทีห่ยบิยืน่ให้ลูกค้ำ มำกกว่ำควำมสะดวกสบำยท่ัวๆ ไป

แม้ประโยคที่พนักงำนต้องเอ่ยถำมลูกค้ำจะสัน้ จ�ำง่ำย พดูท่องได้คล่องปำก  
แต่สองสำวหำใช่นกแก้วนกขุนทอง หรือหุ ่นยนต์ที่พูดท่องออกไปอัตโนมัต ิ
โดยไร้จิตส�ำนกึใดๆ เธอเล่ำว่ำพนกังำนทีอ่ยูใ่นระดับผู้จัดกำรร้ำนและผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำน
เช่นพวกเธอสองคนจะต้องเข้ำอบรมภำยในองค์กร เรื่อง ‘ควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม’ รวมทั้งเรื่อง ‘7 ส.’ ซึ่งหนึ่งใน 7 คือ ส.สิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ซพี ีออลล์ 
ท�ำโครงกำรอยู่ชือ่ว่ำ ‘คดิถุง๊ คิดถงุ’ ท่ีด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งมำถงึซีซัน่ที ่5 ในปี 2559

เม่ือกลบัมำท�ำงำนท่ีร้ำน กย็งัมกีำรรณรงค์ทบทวนทกัษะกำรพดูคยุสือ่สำรกับ
ลูกค้ำผ่ำนกำรประชุม FC Conference อีก เรียกว่ำบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรปลูกฝังแนวคิดกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมลงในจิตส�ำนึก ท้ังยังอบรมพนักงำน 
ให้รู้และเข้ำใจว่ำขยะถุงพลำสติกมีผลกระทบต่อภำวะโลกร้อนอย่ำงไร 
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นอกจำกนี ้สงัเกตดีๆ  ภำยในร้ำนยงัมสีือ่รณรงค์ตำมจดุส�ำคัญๆ ของร้ำน เช่น 
สต๊ิกเกอร์ตรงเคำน์เตอร์เกบ็เงนิ หรอืภำพบนจอเคร่ือง POS รวมทัง้เส้ือยดืสกรีนพิเศษ
ทีพ่นักงำนพร้อมใจกนัสวมใส่ทกุวนัศุกร์ เชิญชวนลกูค้ำปฏเิสธถุงพลำสตกิอกีแรง 

“ทุกวันนี้โลกเรำร้อนขึ้นมำกจริงๆ โดยเฉพำะช่วงเดือนเมษำที่ผ่ำนมำ ลูกค้ำ
เองก็ยังรู้สึกได้ เข้ำใจในสิ่งที่เรำท�ำ และให้ควำมร่วมมือด้วยดีเมื่อเรำถำม จะม ี
ส่วนน้อยเท่ำนัน้ทีจ่�ำเป็นต้องใช้ถงุพลำสตกิ” ยเุล่ำถงึกำรตอบรบัทีด่ ีอกีอย่ำงลกูค้ำ
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชน รู้จักกันเป็นอย่ำงดี สื่อสำรกันได้ง่ำย 

ขณะที่เจนเสริมด้วยเรื่องรำวที่เรียกรอยยิ้มว่ำ …“นักท่องเที่ยวทัวร์จีนที่มำ 
พักที่โรงแรมใกล้ๆ นี้ ก็น่ำรัก เมื่อไกด์ช่วยสื่อสำรแทนเรำ บำงคนซื้อชิ้นสองชิ้น 
ก็ไม่เอำถุง บำงทีซื้อเยอะๆ ก็บอกให้ใส่รวมถุงเดียวกันไปเลย เดี๋ยวเขำไป 
แยกของเองที่ห้อง” 

จะเห็นว่ำถึงไม่มีกำรมอบแต้มสะสมหรือให้ส่วนลดเป็นกำรแลกเปลี่ยน  
แต่ลูกค้ำส่วนใหญ่ก็ยินดีให้ควำมร่วมมือด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่คิดว่ำตนเองจะไม่
สะดวกสบำยอะไร ซึ่งทั้งยุและเจนต่ำงรู้สึกภำคภูมิใจที่พนักงำนตัวเล็กๆ อย่ำงเธอ
มีส่วนส�ำคัญในโครงกำรรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี้

“องค์กรของเรำค่อนข้ำงใหญ่มีลูกค้ำจ�ำนวนมำก ถ้ำร่วมมือกนัดีๆ กจ็ะช่วย
ลดกำรใช้ถงุพลำสตกิได้เยอะ”…

“สิ่งท่ีองค์กรปลูกฝังให้เรำไม่สูญเปล่ำ อย่ำงเวลำทำงบริษัทมีกิจกรรม CSR 
อะไร กพ็ยำยำมเข้ำไปร่วมด้วยเสมอทกุปี เช่น ท�ำกิจกรรมท�ำควำมสะอำดชำยหำด 
กับชมรมจิตอำสำ ซีพี ออลล์ อะไรเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยโลกได้ เรำยินดีจะท�ำ”

แต่พฤติกรรมที่ติดตัวไปและอยู ่ในส�ำนึกของสองสำวมำตลอด จนบอก 
เป็นเสียงเดียวกันโดยมิได้นัดหมำยคือ …“ทุกวันนี้เวลำไปซ้ือของ ซ้ือชิ้นสองชิ้น 
ก็ไม่ใส่ถุง เพรำะไปถึงที่บ้ำนก็ทิ้งเป็นขยะอยู่ดี”
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ซึ่งจำกข้อมูลกำรใช้ถุงพลำสติกโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำมีขยะพลำสติก
และโฟม 2.7 ล้ำนตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน ในจ�ำนวนนี้เป็นถุงพลำสติกถึง
ร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน ซึ่งเรำทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำถุงพลำสติกเป็นสิ่งที่
ท�ำลำยยำกแค่ไหน และต้องใช้เวลำในกำรย่อยสลำยนำนถึง 450 ปี

ด้วยเหตนุีเ้อง รฐับำลถงึให้ควำมส�ำคัญกบัปัญหำ ‘ขยะล้นเมอืง’ ถึงข้ันยกเป็น
วำระแห่งชำติท่ีจะต้องมีแผนจัดกำรอย่ำงเร่งด่วนและยั่งยืน เพื่อสุขภำพของคน  
เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเพื่อโลกของเรำ 

ก่อนออกจำกร้ำนไปเผชิญกับแดดเปร้ียงตอนเท่ียง ฉันซ้ือสินค้ำติดไม้ติดมือ
เกินสองช้ิน และเลือกที่จะปฏิเสธถุงพลำสติกตำมค�ำเอ่ยชวนของเจนและยุ  
แล้วจัดกำรเอำของใส่ซอกใดซอกหน่ึงของกระเป๋ำไป วันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งใน 
กำร Reduce สักวัน และหวังจะไป Reuse และ Recycle ถุงพลำสติกที่บ้ำนต่อ 

เมือ่หลายคนท�า	และบอกกล่าวสร้างแรงบนัดาลใจต่อกันให้เกิดการกระท�า
ต่อเนือ่งไม่สิน้สดุ	กน่็าจะช่วยลดขยะถงุพลาสตกิ	และลดอณุหภมิูความร้อนของ
โลกลงได้บ้างไม่มากก็น้อย	
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The blistering hot air outside melted  
away to a pleasant cool as the automatic  
door slide to admit me into the 7-Eleven store. 
After cooling myself down further with  
an iced cocoa, and sitting down in a corner  
to wait for my friend, I keep hearing a 
sentence repeated over and over.

“Would you like a plastic bag?”

Normally you would expect the usual 
“Would you like some dim sum as well?”  
Or instead of dim sum it would be some kind of 
snacks that the person behind the counter was 
recommending that day.

In normal circumstances, a plastic bag is 
a given. The staff would finish packing your 
purchase into a plastic bag even before you 
could blink. 

Out of curiosity, I asked the staff and got 
an answer that CP ALL was now part of the 16 
institutions that were trying to reduce the use 
of plastic under a campaign by the Department 
of Environmental Quality Promotion. 

At first the campaign aimed for a reduction 
of the usage of plastic bags on the 15th of each 
month, starting in August 2015, but the results 
were amazing: 1.8 million fewer plastic bags in 
one day. The Company then decided to promote 
this on every 15th and 30th starting from 
September. 

 “Even without the campaign, we always 
ask the customers if they would like a plastic 
bag. Now sometimes if it’s only a few items,  
the customer doesn’t even wait for us to ask 
and tells us not to give them a plastic bag,” 
Prakairat, or ‘Jane’, the assistant manager of  
the 7-Eleven store on Vibhavadi 64, reported 
with enthusiasm. If it happened to be the 15th 
or the 30th, the staff would be even more 

involved in promoting the campaign. They would 
explain the importance of these two dates to 
the customers suggest reusable cloth bags 
instead. 

Yupa, or “Yu”, the manager of the 
pharmaceutical counter in one corner of  
the store, is also part of this program.

“Normally it’s more convenient for people 
to just put the medicine directly in their purses. 
Except for drugs that needs to be kept away 
from light, of course, that we have to put in  
a special dark plastic bag,” she adds. This clearly 
shows the care given to customers. 

Although whether the customer would 
like a plastic bag or not has become a standard 
question that just rolls off the tongue, it is 
never uttered as a reflex or afterthought. All 
staff in the managerial level have had to join  
a corporate social responsibility program “7 S”,  
and one of the topics is an environmental  
awareness program called “Kid Thung, Kid Thung” 
(literally “Think (of) Bag”, a near pun of the 
common phrase “I miss you”.)  

After the training program, the Company 
arranges periodical refreshers through FC 
Conferences on how to reach the wider 
community with this conservation idea,  
as well as how to explain the importance of 
this program to the customers. Staff members 
undergo extensive training to make sure they 
understand the impact of plastic bags on global 
warming.

To further the effort, within the stores are 
campaign signs: stickers on the cashier counters, 
displays on cashier screens, as well as t-shirts 
the staff all wear every Friday, encouraging 
customers to say no to plastic bags.  

 “Global warming is a big concern. The 
customers can feel it themselves, like this 
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particularly hot April we just had. The customers 
are very understanding and cooperative. Only a 
minority still use plastic bags,” said Yu. She said 
most of her customers were regulars who lived 
around the area. 

Jane chimed in with her own story. “We’ve 
had a group of Chinese tourists who were 
staying in a nearby hotel. The guide helped 
interpret for us, and the tourists were happy 
to cooperate. Sometimes if they buy a lot they 
combine their purchases and use only one bag, 
saying they will sort out their own things at  
the hotel.”

It is remarkable that although there are 
no point rewards or prize incentives, most 
customers are happy to support the plastic bag 
reduction program. Yu and Jane are proud of 
their part in the environmental campaign. 

“Ours is a big organization. If we work 
together and pull it off, we can definitely make 
significant contributions to the campaign.”

 “I’m glad the Company has really invested 
in raising our awareness of environmental 
issues. Now whenever there’s a CSR event,  
we try to participate as much as we can.  
For example, there’s this program to clean up  
a beach with the volunteers from CP ALL.  
We are happy to do whatever we can to help 
this planet.”

Still, Yu and Jane agree that the most 
valuable habit they have developed is  
“We never ask for plastic bags when we go 
shopping anymore, because once we get home 
they are just going straight to the trash.”

According to the data from the Pollution 
Control Department, Thailand’s plastic and foam 
waste tally up to 2.7 million tons, or an average  
of 7,000 tons per day. Of this amount, plastic 
bags account to 80%, or 5,300 tons per day.  

As we all know, plastic bags are seldom 
biodegradable and may take up to 450 years  
to decompose.  

It is not surprising that the government has 
raised the issue of waste management as a top 
national priority issue, aiming for an immediate 
and sustainable action plan, before it starts  
to affect our health, communities and the world. 

Before leaving the store to face the 
scorching noon sun, I bought a few more things 
and said no to the plastic bag, happy to be part 
of the campaign to ‘reduce’, and with plans 
to ‘reuse’ and ‘recycle’ what plastic bags I had 
accumulated at home.

If we all play our part and help spread  
the word, we might create a chain reaction  
that reverberates through society.  
At the very least we can reduce plastic bag  
waste and do our part in slowing down  
global warming. 
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ความหวัง 
กลางทะเลหมอก

Hope in the Valley of Mist
เร่ือง: วรีพร นิตปิระภา • ภาพ: พรีเชษฐ์ น่ิวบุตร

STORY: VEERAPORN NITIPRAPHA • PHOTOS: PHEERACHET NIOBUT

วรีพร นิตปิระภำ นักเขียนรำงวลัซีไรต์ปี 2558 จำกนิยำยเรือ่ง “ไส้เดอืนตำบอดในเขำวงกต”
Veeraporn Nitiprapha 2015 SEA write award winning author of "A Blind Earthworm in a Laby rinth".



คุณไม่เข้าใจความหมายของค�าว่า	‘ความหวัง’	หรอก	
ส�ำหรับคนมีที่พ�ำนักในมหำนครพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสบำย 

มีงำนประจ�ำท�ำ ‘ควำมหวัง’ อำจหมำยถึงบ้ำน คอนโด รถคันใหม่ โรงเรียนดีๆ  
ให้ลกูๆ ได้รบักำรศกึษำไปพร้อมๆ กบัเตบิโตขึน้ท่ำมกลำงเพือ่นพ้องทีม่ำจำกครอบครัว 
ไม่ขัดสนจนอ่อนอบรม ไปจนถึงกำรเป็นเจ้ำของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่ำง 
ตู้เย็น เครื่องซักผ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง เสื้อผ้ำตำมสมัยนิยม เครื่องเสียง โบนัส ให้มี
โอกำสเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในปลำยปี 

ไม่...คุณไม่เข้ำใจค�ำว่ำควำมหวังหรอก 
ฉนัเจอ ‘อำซ’ึ ในตอนสำย อำกำศบนดอยเยน็สบำย และท้องฟ้ำต้นหน้ำหนำว

ก็เป็นสีฟ้ำใส...สวยเหมือนท้องฟ้ำแบบที่จะเห็นได้ก็แต่ในรูปโปสกำร์ด ท้องฟ้ำที่ 
คนกรุงเทพฯ ไม่มโีอกำสได้เหน็บ่อยนกัจำกเบือ้งหลงับดบงัของตกึรำม ตอนมำถึงทีน่ี่
ในคืนก่อนหน้ำฟ้ำมืดแล้ว และระหว่ำงทำงก็ไม่มีอะไรให้มองเห็นได้ นอกจำก 
แสงไฟวับวำมวูบขึ้นนำนๆ ครั้งจำก ใจกลำงสลกัสลวั จนตืน่ขึน้ตอนเช้ำด้วยเสยีงไก่
ที่ขันดังแข่งกันทั้งรำวป่ำ เดินฝ่ำหมอกเลำะลัดไปในหมู่บ้ำนที่ซุกตัวอยู่กลำงสลับ 
ซับซ้อนของหุบดอยช้ำง ที่ฉันเริ่มมองเห็นว่ำ ควำมหวังคืออะไร 

ฉันเห็นอำซึครั้งแรก ตอนคณะทัศนำจรของเรำแวะเที่ยวชมโรงงำนคัดแยก
ท�ำควำมสะอำดเมล็ดกำแฟ แยกตัวแต่ล�ำพังออกมำจำกนักท่องเที่ยวต่ำงถิ่น นิ่งงัน
ติดตำมไปห่ำงๆ ใต้ร่มเงำ มีลูกสำวสำมขวบชื่อ ‘ไอซ์’ วิ่งวนไปมำรอบๆ เหมือนมี
แมลงตอม ชดุพืน้เมอืงเป็นกำงเกงและเสือ้แขนยำว กบัมกีระโปรงเอีย๊มลำยดอกไม้
บำนสวมทับ ท�ำให้เธอดูเหมือนผีเสื้อ เล็กจ้อย โบยบินเงียบเชียบไร้เสียง... 
ไม่หยุดนิ่ง เด็กหญิงผีเสื้อ...ฉันแอบตั้งชื่อให้และอดไม่ได้ท่ีจะเดินเข้ำไปทักทำย  
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แต่เด็กหญิงผีเสื้อไม่ยอมพูดกับฉัน กระนั้นเธอก็ไม่ได้มีท่ำทำงกลัวหรือเขินอำย  
แค่นิง่เงยีบเหมอืนพ่อผูซ้ึง่คอยส่งยิม้มำให้ก�ำลังใจอยูใ่กล้ๆ และเช่นกนักบัลูกสำว...
เขำไม่พูดว่ำอะไร 

แล้วฉันก็รู ้ว่ำพ่อลูกติดตำมเรำมำกับรถที่พี่ชำยเป็นคนขับเพื่อไปไร่กำแฟ  
ที่ซึ่งภรรยำของเขำชื่อ ‘แอร์’ ก�ำลังเก็บเมล็ดแรกๆ ของปีอยู่ อำซึไม่มีอะไร 
เหมือนชำวเขำแบบท่ีเห็นในหนังไทยหรอก เขำมีสัญชำติไทย บัตรประชำชนไทย 
มชีือ่ไทยว่ำ ‘สมคดิ’ มผีวิคล�ำ้ ใบหน้ำคมสนั อำยรุำวสำมสบิกว่ำๆ จบปรญิญำตรจีำก 
มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง เคยท�ำงำนอยูท่ี่กรุงเทพฯ พักใหญ่ และจำกนัน้กอ็กีหลำยปีที่
ไต้หวัน ก่อนจะกลบัมำอยูก่บัครอบครวัใหญ่ท่ีบ้ำนห้วยล้ำน ในหุบดอยช้ำงนีอ่กีครัง้ 

ไม่… เขำไม่เหมือนคนไทยภูเขำที่คุณเคยเห็นในหนังไทยแม้แต่น้อย และ
นอกจำกกำงเกงสีสดหลวมโพรกแบบพื้นเมืองที่ใส่อยู่...อำซึก็มองเหมือนคนไทย 
พื้นรำบทุกอย่ำง เขำแค่อยู่ไกล...ก็แค่นั้น 

แต่กไ็ม่ไกลเกนิจนไม่ได้พบกบัแอร์ หญงิสำวจำกครอบครวัชำวจนีในเชยีงใหม่ 
ทีพ่ลดัหลงจำกยนูนำนเข้ำมำอยูเ่มอืงไทย ตัง้แต่สมยักองพลเก้ำสบิสำมเมือ่แปดสบิ
ปีก่อน ผูซ้ึง่มใีบหน้ำรปูไข่ท่ีเตม็ไปด้วยเส้นสำยอ่อนโยนพำดผ่ำนกับดวงตำเรยีวสวย 
น�้ำเสียงนุ่มนวลและยิ้มอำยๆ นั่น...อำจจะ...ฉันเดำ ท่ีท�ำให้อำซึหลงรัก รอยยิ้ม 
ที่อ่อนหวำนเสียจนท�ำให้ผู้ชำยคนหนึ่งเชื่อว่ำมันจะน�ำพำเขำผ่ำนควำมยำกล�ำบำก
ต่ำงๆ นำนำไปได้จนสุดทำงชีวิตอย่ำงไม่อ้ำงว้ำง 

เราคุยกันทางโทรศัพท์ก่อน ญาติๆ กันแนะน�าให้รู้จัก แต่แรกๆ ยังไม่ได้ 
เห็นหน้า อำซึเล่ำสีหน้ำนิ่ง 

นานมั้ย.../ ปีกว่า/ แล้วถึงเจอหน้า.../ ใช่/ เจอหน้ากันก็รักกันเลย.../ ใช่  
ใช่...สัน้และห้วน และคณุกเ็หน็บำงอย่ำงในดวงตำคูน่ัน้ ประกำยวำบแบบชำยหนุม่ 
ในหลุมรักยำมพูดถึงคนรัก 

039



แล้วก็ถึงแต่งงาน พาเขามาอยู่นี่ ควำมรักของอำซึเรียบง่ำย...ไม่สวิงสวำย
เหมือนมิวสิควิดีโอ แต่ก็งดงำมลึกซึ้ง...เท่ำกับควำมรักของคุณ ของเรำ เท่ำที่ 
ควำมรักจะงดงำมลึกซึ้งได้ และจนกว่ำคุณจะเริ่มต้นครอบครัว มีลูกอย่ำงไอซ์... 
เด็กหญิงปรำดเปรียวเงียบเชียบเหมือนแมวที่มีรอยยิ้มของแม่ ผู้เอำแต่ล่องลอย 
ไปมำเหมือนผีเสื้อน้อยในไร่กำแฟ ที่คุณถึงอำจเข้ำใจจริงๆ ได้ ว่ำควำมหวัง 
แปลว่ำอะไร 

ไร่กำแฟกม็เีสยีงของตวัมนัเอง...ฉนัเพ่ิงได้ยนิตอนไปถึงไร่ เสยีงแผ่วเบำรำวกบั
กระซบิเฉพำะตวัของใบสเีข้มเสยีดสคีลอเคลยี มนัไม่ได้ดสูวยสดงดงำมเหมอืนไร่ชำ
ที่เรำแวะเท่ียวระหว่ำงทำงเม่ือวำน ซ่ึงโล่งกว้ำงเป็นระเบียบเขียวชอุ่มจนต้อง 
เสียเวลำนำนนับชั่วโมงหมดไปกับกำรถ่ำยรูป ไร่กำแฟของอำซึปลูกอยู่ในหลืบเงำ
ของไหล่เขำชนัลำด แผ่กิง่ก้ำนพำดผ่ำนกันและกนัไปใต้ร่มแมคคำเดเมยีทีม่กีระทกรก
เลือ้ยพนัประดบั บำงต้นมลีกูกำแฟออกพรำวดกจนกิง่ห้อยลู ่และบำงลกูกเ็ริม่เปลีย่น
เป็นสีแดง บ่งว่ำฤดูกำลเก็บเมล็ดซึ่งจะกินเวลำยำวนำนไปอีกเกือบสี่เดือนจำกนี ้
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว 

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัย …กาแฟสดหนึ่งแก้ว ที่สร้างความ
สุขปลุกความสดชื่นให้กับคอกาแฟ หลายคนอาจไม่รู้ว่ามีอีกหลายชีวิตที่ได้รับ
ประโยชน์รายทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการทำาร้านกาแฟให้รวย 
อย่างยั่งยืน ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนยอดดอย โดยมี ซีพี ออลล์ 
เป็นตัวกลางช่วยเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
Our society is based on co-dependency. A cup of coffee that brings happiness to a coffee lover 
can also bring happiness to many lives along its way, from the coffee shop franchisee who is 
making a steady and sustainable profit to local coffee farmers in the North. This is possible 
with CP ALL as the link, helping to improve the standard of living for all parties involved in  
the system. 
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แอร์ก�ำลังเก็บเมล็ดกำแฟอยู่กับพ่ีสำวในกลำงฉำกหลังของหุบเขำแสงตะวัน  
จำกนั้นเมล็ดสีแดงสวยพวกนั้นก็จะออกเดินทำง ผ่ำนขั้นตอนสำรพัดเพ่ือคัดแยก
เอำแต่เมลด็คณุภำพ ขดัเปลอืก ไล่ควำมชืน้ จำกนัน้กถ็งึเวลำออกเดินทำงไกลอกีคร้ัง 
ผ่ำนเขำลูกแล้วลูกเล่ำ ผ่ำนหนทำงยำวไกลไปสู ่ทุกหนทุกแห่งของประเทศ 
กว่ำจะมำถงึกำรค่ัวบด และชงให้ฟ้ืนตืน่ขึน้อกีคร้ัง...ในอกีชวีติ ควำมหรหูรำกรุน่หอม
อ่อนโยนที่คนเดินดินกินข้ำวแกงธรรมดำสำมำรถดื่มได้ประจ�ำวันในรำคำไม่แพง 
จำกมุมกำแฟ All Café ของร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น และร้ำนกำแฟมวลชน....ระบบ
แฟรนไชส์กำแฟท่ีออกแบบมำให้คนเล็กๆ สำมำรถเริ่มต้นค้ำขำย มีก�ำไรตั้งตัว 
ได้ง่ำยดำยโดยไม่ต้องอำศัยเงินลงทุนมำก 



น่ันอย่ำงไร...ควำมหวงั เมลด็อำรำบก้ิำแห่งดอยช้ำง ซึง่น�ำพำอำซกึบัผูค้นของ
หมู่บ้ำนนับพันๆ ในทะเลหมอกไปสู่ชีวิตที่ดีกว่ำ เมล็ดสีแดงก�่ำที่จะแปรเปลี่ยนเป็น
เงนิออม บ้ำนช่องห้องหับเตมิต่อ และรถปิคอัพ...สิง่ทีไ่ม่เคยอยูใ่นรำยกำรควำมหวงั
อยำกมีอยำกได้ของคนเมืองใหญ่ หำกในดินแดนห่ำงไกล...รถคันหนึ่งคือทุกสิ่ง 
ทุกอย่ำง ยวดยำนที่จะน�ำผลิตผลเกษตรกรรมที่ท�ำเสริมนอกฤดูเก็บกำแฟอย่ำง 
แมคคำเดเมียหรือกระทกรก รวมทั้งผักเมืองหนำวต่ำงๆ ลงไปขำยที่ตลำดในเมือง 
รับ-ส่งลูกไปโรงเรียน พำผู้เป็นท่ีรักในครอบครัวไปให้ถึงมือหมอยำมป่วยไข้คับขัน 
ซื้อหำข้ำวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เชื่อมต่อผู้คนภูเขำในดินแดนกำแฟลึกลับ
นั่นกับโลกข้ำงนอก 

...และพำพวกเขำกลับมำ 
คุณไม่เข้ำใจหรอกว่ำกำรได้กลับมำอยู่ในบ้ำนเกิดเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับ 

คนคนหน่ึงแค่ไหน คุณไม่เคยเห็นท้องฟ้ำสวยรำวกับรูปโปสกำร์ดนั่น ไม่เคยได้ฟัง
เรือ่งเล่ำของบรรพกำลท่ีดงัแว่วมำในกระซบิแผ่วของไร่กำแฟ สดูอำกำศทีม่กีลิน่ขมหวำน
ของอำรำบิก้ำแทรกมำบำงๆ ตืน่ขึน้ในทะเลหมอกสขีำวรำวกบัเมฆ มหีญงิผูเ้ป็นทีร่กั
เคียงข้ำง ผู้หญิงอย่ำงแอร์...อำจจะ ผู้หญิงซ่ึงจะท�ำให้คุณเข้ำใจได้ว่ำคนคนหนึ่ง 
ไม่ได้ต้องกำรอะไรมำกไปกว่ำ แค่มงีำน มีรำยได้มำกพอให้อยูไ่ด้ เรียบง่ำย ไม่ล�ำบำก  
กับครอบครัว ในท่ำมกลำงผู้คนที่เป็นคนของเขำ แวดล้อมคุ้นชินที่เติบโตมำ  
ไม่...คุณไม่เข้ำใจหรอกว่ำมหำนครพร้อมพรั่งของคุณไม่ใช่ที่ส�ำหรับคนทุกคน 

เมล็ดอำรำบิก้ำแห่งดอยช้ำง ซึ่งน�ำพำอำซึกับผู้คน 
ของหมู่บ้ำนนับพันๆ ในทะเลหมอกไปสู่ชีวิตที่ดีกว่ำ
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และแค่ไม่ต้องตืน่ในบ้ำนเมอืงของคนอืน่กบัหลับลงแต่ละคนือย่ำงคนแปลกหน้ำ
นั่นส�ำคัญแค่ไหน 

จนคณุมองเห็นท้องฟ้ำสดใสของไร่กำแฟ และได้ฟังเร่ืองรำวควำมรักแสนสำมญั
ของอำซึนั่นแหละ ท่ีคุณถึงอำจจะเข้ำใจได้ว่ำกำรรับซ้ือเมล็ดกำแฟในรำคำสูงกว่ำ
ตลำดโลละไม่กี่บำทที่ ซีพี ออลล์ ท�ำมำตลอดหลำยปีผ่ำน และอำรำบิก้ำหอมกรุ่น
ในมุมร้ำนสะดวกซื้อรำคำแก้วละไม่กี่สตำงค์นั่นท�ำอะไรให้คนคนหนึ่งได้บ้ำง 

และค�าว่า	‘ความหวัง’	หมายถึงอะไร	
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You don’t understand the meaning  
of hope.

If you enjoy the luxury of a city life 
equipped with all sorts of conveniences and  
full-time job, you might occasionally ‘hope’ for  
a house, a condo, a new car, a nice school for 
your children so that they can grow up with 
well-to-do peers from respectable backgrounds, 
to perhaps new fancy appliances, a new fridge,  
a washing machine, a toaster, fashionable 
clothes, fashionable sound systems, or perhaps 
year-end bonuses that will ensure a nice holiday 
trip somewhere.  

No, you don’t understand the meaning of 
hope.

On the afternoon when I met A-Zue, the 
air on the hill was cool and breezy. The sky was 
clear blue, a blue you only see on postcards,  
a blue that Bangkokians rarely see as it is often 
hidden behind dense layers of buildings.  
When I got here last night the sky was already 
dark. There was nothing to look at during the 
journey, except sporadic glimpses of dim lights 
from the midst of the wilderness. This morning 
after I was woken up by the volleys of rooster 
crows all along the edges of the forest, I made 
my way through the fog to a hidden village 
within the thick envelopment of Doi Chang. 
Then I began to see what hope meant.

The first time I saw A-Zue was when our 
group was touring the coffee bean factory. 
He kept apart from us tourists, trailing behind 
quietly under the shade. His three-year-old 
daughter Ice zipped here and there around  
him like a little insect. Her flower-patterned 
overall that she wore over her native shirt and 
pants made her look like a butterfly. Butterfly 
Girl, I secretly named her. I tried to talk to her, 
but she did not say a word. She was not afraid 
or shy, just quiet like her father, who was more 
of a man of smiles than words.  

I slowly learned that our driver who took us 
here was actually A-Zue’s brother. The father 
and daughter duo had come with us to  
the coffee field to be with his wife Air, who was 
picking the first harvest of the year. A-Zue bore 
no resemblance to hill tribes people we see in 
movies. He has a Thai nationality, a Thai ID card, 
a Thai name of ‘Somkid’, healthy tanned skin and 
a handsome face of thirty-something.  
He graduated from Ramkhamhaeng University 
and used to work in Bangkok, then a few years 
in Taiwan, before returning to live with  
his family in Baan Huay Lan in Doi Chang. 

No, he is nothing like what we see in 
movies. Apart from his loose bright-colored 
pants, he was exactly like the majority of 
Thai people. He just happened to live in a very 
remote place.  

Within this remote place, he met Air, a girl 
from a Chinese family in Chiang Mai. The family 
was originally from Yunnan, China, but somehow 
ended up in Thailand about eighty years ago. 
Air, with her soft features, gentle voice and 
shy smile... I guessed this was why he fell in 
love with her. Her smile made you feel warm 
inside, made you feel like you could weather all 
obstacles life decided to throw at you, made you 
believe that you could go all the way without 
ever being lonely again. 

We talked on the phone first. We knew each 
other through our relatives. At first we never 
saw each other. A-Zue told me.  

For how long? A bit more than a year. Then 
you finally met in person? Yes. Then you fell in 
love? Yes. The answers were short, but his eyes 
lit up when he talked about the love of his life.

Then we got married and I brought her here. 
A-Zue’s love was simple. There was nothing 
extravagant like what we see in music videos, 
but the simplicity was beautiful -- as beautiful 
as love can ever be. Then perhaps only when 
you start a family, when you have a child called Ice, 
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a quick but quiet girl like a cat with her mom’s 
smile, who flit about like a butterfly  
in a coffee field, then you might start to 
understand what hope means.

The coffee field has its own music. I only 
heard it when I inside. It was a soft, special kind 
of whisper, when the wind ran through  
the branches and rubbed the dark leaves 
together. The coffee field is not as impressive 
like the tea fields we visited yesterday.  
There, tea trees were planted in perfect rows  
of green, offering hours of picture opportunities. 
Here, A-Zue’s coffee trees are planted on  
a steep slope, condensed and intertwined under 
the shades of macadamia trees that tangled 
in passion flowers. Some of the coffee trees 
were so full of fruit that the branches stooped 
downward. Some of the fruits have turned 
red, signaling the beginning of the four-month 
harvest. 

Air was picking ripe coffee beans with her 
sister with the sunlit valley as the background. 
The red fruits would then begin their journey 
and go through a screening process for only 
the best quality beans. Dehumidified, the beans 
would travel beyond this hill, over the next 
and the next, until they are finally processed 
and given a new life as the fragrant seductive 
fresh coffee that we all know well, in some 
All Café corner in a 7-Eleven somewhere, at 
a price that is perfectly affordable by all. This 
coffee franchise is truly one of the common 
people, with a minimal investment and a quick 
turnaround. 

That is the meaning of hope. The Arabica of 
Doi Chang is the hope of A-Zue’s, as well as that 
of the thousands of families who live in a valley 
of fog, to a better future. The ripe red fruits will 
become savings, which will translate into an 
extra room to the house, and a pick-up truck… 
things that have never been on a Bangkokian’s 

wish list. In this faraway place, a car means 
everything. It makes it possible for you to bring 
extra produce, like macadamia or passion fruit, 
or various types of local vegetables, down  
to sell in the town market. It makes it possible 
for you to send your child to school. It makes it 
possible to take your loved one to the hospital 
in times of emergencies. It also makes possible 
countless conveniences in everyday life.  
But most of all, it helps connect the secret world 
of the coffee valley to the outside world. 

A car also brings them home.  
You will never understand why returning 

here is so important to the locals, if you have 
never seen the postcard-worthy blue of the 
sky, or heard the folk tales that have been 
whispered through numerous generations, or 
breathed in the bittersweet air filled with faint 
Arabica, or woken up in a sea of fog as white 
as clouds with the woman you love beside you. 
Perhaps all this is enough to make you realize 
that there is nothing more you need in life 
beyond a steady source of income that allows 
for a simple life, and a loving family amidst your 
people in an environment you grew up in.  
No, you will never truly understand.   

Perhaps, simply not having to wake up  
in someone else’s land and go to bed with  
a stranger is the most important thing.   

When you have seen the sky in the coffee 
valley, heard the simple tale of love like that of 
A-Zue’s, then you might start to understand 
why it is so important for CP ALL does to offer 
a higher buying price for coffee beans than the 
market, and what a simple act of buying an cup 
of Arabica in a convenience store can do for  
a person’s life.

Then you might understand also what 
hope means. 
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แค่…ไม่ยอมแพ้… 
ก็ไปได้…ไกลเกินฝัน…

Never Give Up Takes You Far
เร่ือง: สมคดิ ลวางกูร • ภาพ: พรีเชษฐ์ น่ิวบุตร
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สมคดิ ลวำงกูร นักคดิ นักเขียนสู้ชีวติ ท่ีมีผลงำนตดิอับดบั Best Seller
Somkid Lavangkool thinker and best-selling author who focuses on humanistic and social issues.



สมาน	กล่ินนาคธนกร...เกิดเมือ่	พ.ศ.	2494...ที	่ต.วงัมะนาว...อ.ปากท่อ... 
จ.ราชบรุ.ี..ในครอบครวัชาวนา...ทีย่ากจนมาก...พ่อแม่...เช่านาเขาท�า...หาเลีย้ง
ครอบครัว	4	ชีวิต... 

ชวีติในวยัเดก็...จงึแสนล�ำบำก...แบบแสนสำหสั...อดอยำก...ยำกจน...แร้นแค้น...
และทุกข์ทรมำนมำก...

ไม่มีเงนิซือ้ข้ำวกนิ...ไม่มเีงนิเรยีนหนงัสอื...ต้องออกหำปลำ...ยกยอ...ช้อนกุ้ง...
หำเห็ด...เก็บผัก...เก็บข้ำวตกขำย...ท�ำทุกอย่ำงเพื่อให้ได้เงินมำประทังชีวิต...

จบ...ป.4...ครูมำขอร้องให้พ่อแม่ส่งเรียนต่อ...เพรำะเรียนเก่งมำก...พ่อแม ่
น�้ำตำไหล...อยำกให้ลูกได้เรียน...อยำกให้ลูกมีอนำคต...แต่ไม่มีเงิน...

ออกจำกโรงเรยีน...รบัจ้ำงแม่ค้ำอำหำรทะเล...หำบเข่ง...จำกหมูบ้่ำน...ไปสถำนี
รถไฟ...เดินวันละ 10 กิโลทุกวัน...8 ปี...ไม่มีวันหยุด...

 
แม่ค้ำอำหำรทะเล...เห็นเรำขยัน...อดทน...สู้ชีวิต...มำขอไปเป็นลูกสะใภ้... 

ให้ลูกชำยเขำ...ที่แก่กว่ำเรำ 7-8 ปี...
หลงัแต่งงำน...ชวีติกล็งไปอยูใ่นนรก...สำมไีม่ชอบเรำตัง้แต่ต้น...ท�ำตัวเฉยเมย... 

ไม่ยินดียินร้ำย...เหมือนเรำไม่มีตัวตน...
อยู่ด้วยกัน...ใช้ชีวิตร่วมกัน...แต่ไม่พูดไม่คุยกันเลย...เรำต้องท�ำงำนหนัก 

ทุกชนิด...แทนแม่ผัว...
หำบอำหำรทะเล...จำกหมู่บ้ำน...ไปขึ้นรถไฟ...ไปขำยท่ีตลำดพรำนนก...

กรุงเทพฯ...ทุกวัน...
ขำยได้เท่ำไร...แม่ผวัเกบ็หมด...ไม่ให้เรำแม้แต่บำทเดียว...มเีงินติดตัวสูงสุด...

วันละไม่เกิน 50 สตำงค์...
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วนัหนึง่ก�ำลงัท้องแก่...ใกล้คลอด...กลบัจำกกรงุเทพฯ...รถเมล์เกดิอบุติัเหตคุว�ำ่... 
ผู้โดยสำรบำดเจ็บสำหัส...ร้องกันระงมด้วยควำมเจ็บปวด...

หน่วยกู้ภัยดึงเรำออกจำกรถ...เรำคลำนกลับเข้ำไปในรถอีก...ไปเอำบัญชี... 
กบักระเป๋ำเงนิ...ส่งเงินขำดแม้แต่บำทเดียว...มีสิทธิ์เสียชีวิต...

กลบัถงึบ้ำนแม่ผวัด่ำ...ท�ำไมถงึโง่อย่ำงนี.้..ไปขึน้รถคนัทีค่ว�ำ่ท�ำไม...ท�ำไมไม่เลอืก
คันที่ไม่คว�่ำ...

ขอร้องให้แม่ผัวพำไปตรวจร่ำงกำยที่โรงพยำบำลหน่อย...เขำบอกว่ำ... 
ถ้ำอยำกตรวจ...ก็ไปเองซิ...ขอเงิน...จะไปโรงพยำบำลเอง...เขำให้ 50 สตำงค์...

กลับบ้ำนพ่อแม่...ไปคลอดลูกตำมยถำกรรม...คลอดเอง...ตัดสำยสะดือเอง...
อำบน�้ำให้ลูกเอง...

ท�ำคลอดให้ตัวเองท้ังหมด...ท้ัง 3 คน...มันจนมำก...จนไม่มีเงินจ่ำย 
ค่ำคลอดลูก...คลอดลกูเสรจ็...กลบัไปท�ำงำนต่อ...ท�ำงำนด้วย...เล้ียงลูกด้วย...

รถขำยของวิ่งผ่ำนหน้ำบ้ำนทั้งวัน...เรำก็วิ่งไปชะเง้อดูว่ำ...เขำขำยอะไร... 
แล้วกลืนน�้ำลำย...ไม่มีเงินจะซื้อกิน...

 
วนัหนึง่พ่อมำหำ...ก�ำลงัป่วย...ใกล้ตำย...มำขอเงนิ 300 บำท...เพือ่ไปซือ้ยำ...

รักษำชีวิต...ควักกระเป๋ำ...มีเงินอยู่ 50 สตำงค์...น�้ำตำร่วงจนเสื้อเปียก...
ชีวติ...ท�ำไมมนับดัซบขนำดนี.้..บอกกบัพ่อว่ำ...อีก 2-3 วนั...จะเอำเงนิไปให้...

พ่อบอกว่ำ...ไปก่อนพ่อตำยนะลูก...
ค�ำพดูของพ่อ...มันตดัขัว้หวัใจ...ร้องไห้น�ำ้ตำแทบเป็นสำยเลอืด...แล้วสดุท้ำย... 

พ่อก็ตำย...โดยที่เรำไม่ได้ดูแล...
เสียใจมำก...มีควำมรู้สึกว่ำตัวเองไร้ค่ำ...ไม่มีควำมเป็นมนุษย์...
ตดัสนิใจ...เลิกเป็นทำส...ออกจำกบ้ำน...ไปรบัจ้ำงเขำ...ขำยส้มต�ำ...หำบส้มต�ำ 
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เดินเร่ขำย...เดินลุยขี้ไถ...วันละ 20 กิโล...ได้ค่ำจ้ำงวันละ 50 บำท...
นอนเท่ียงคืน...ตื่นตี 3...ทุกวัน...เหนื่อยสำยตัวแทบขำด...แต่ก็ต้องทน... 

เพื่อหำเงินส่งให้ลูกเรียนหนังสือ...
ไม่อยำกให้ลูกล�ำบำก...และไร้อนำคตเหมือนเรำ...ล�ำบำกแทบจะเอำชีวิต 

ไม่รอด...แต่เพื่ออนำคตของลูก...แม่ยอมตำย...
ท�ำได้ปีเศษๆ...เขำเลิกกิจกำร...ท�ำท่ำจะอดตำยเหมือนเดิม...ตัดสินใจ... 

ท�ำเอง...ลงทุนเอง...ขำยเอง...
หำบไปขำยในตลำด...มีแต่คนรังเกียจ...เอำไปวำงที่ไหน...เจ้ำของร้ำน... 

ก็มำไล่...ไม่ให้วำงหน้ำร้ำน...ขำยไม่ได้...ของเหลือเต็มหำบ...ขำดทุนป่นปี้...
ท�ำยงัไงด.ี..ตดัสนิใจไม่หำบกลบั...เอำของท้ังหมด...แจกร้ำนในตลำด...ทุกร้ำน

แจกให้กินฟรีๆ...
 
วนัรุง่ขึน้...ร้ำนค้ำทกุร้ำน...มำตำมให้ไปขำยทีห่น้ำร้ำนเขำ...มปัีญหำอกี...ไม่รู้

จะไปตั้งขำยร้ำนไหนดี...
พอมีที่ขำยเป็นหลักเป็นแหล่ง...ก็มีลูกค้ำประจ�ำ...ขำยดีมำก...คนกินส้มต�ำ

เสร็จ...ก็อยำกกินขนม...
เรำก็ท�ำขนมมำขำยด้วย...ขนมใส่ไส้...ขนมกล้วย...ข้ำวหลำม...ข้ำวต้มมัด... 

ข้ำวเหนียวตัด...
ตอนแรก...ท�ำไม่เป็นกห็ดัท�ำ...ท�ำผดิ...ท�ำถูก...กนิไม่ได้...เผำข้ำวหลำมกไ็หม้... 

ต้องขนไปเททิ้ง...ข้ำวของหมด...หมดเงินไปเยอะมำก...
ค่อยๆ ปรับปรุง...พัฒนำไปเรื่อยๆ...จนขนมเรำอร่อยที่สุดในตลำด... 

คนมำกิน...ก็เริ่มติดใจ...มำสั่งครั้งละเยอะๆ...เอำไปขำยต่อ...
เรำก็เลยท�ำ 2 หน้ำที่...ทั้งขำยส่งและขำยปลีก...
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ตอนนัน้...ขนมหม้อแกงเพชรบุร.ี..ขำยดมีำก...เรำกท็�ำขนมหม้อแกงขำยด้วย...
ขำยดีมำก...ขำยถล่มทลำย...

ของเยอะ...ขำยไม่ไหว...ต้องข้ึนรถเมล์...เอำขนมทุกอย่ำง...แจกทุกคน 
บนรถเมล์...คนขับ...เมียคนขับ...กระเป๋ำรถ...กินกันอิ่มหน�ำส�ำรำญ...

หลังจำกน้ัน...ข้ึนรถเมล์...ไม่ต้องเสยีตงัค์...วนัไหนออกสำย...ท�ำไม่ทนั...รถเมล์
มำจอดรอหน้ำบ้ำน...กระเป๋ำรถวิ่งมำช่วยยกของ...แล้วส่งให้ทุกร้ำน...

จอดหน้ำร้ำน...บีบแตร...คนในร้ำนวิ่งมำรับขนม...ชีวิต...สะดวกสบำย...ดีขึ้น
ผิดหูผิดตำ...

ปี 2540...ฟองสบู่แตก...เศรษฐกิจหำยนะ...ผู ้คนล้มละลำย...แต่เรำ... 
รวยมำก...ขำยดี...ตัดสินใจ...เซ้งแผงในตลำดเป็นของเรำเอง...

ซื้อรถปิกอัพ...ขับตระเวนส่งของเอง...วันหนึ่ง...คนไทยที่อยู่อเมริกำ...มำชิม
ขนมที่ร้ำน...บอกว่ำ...อร่อยมำก...เหมำหมดร้ำน...เอำไปแจกญำติ...

วันรุ่งข้ึน...มำสั่งขนมใส่ไส้ 6,000 ห่อ...ฟังเสร็จ...เป็นลม...ดีใจมำก...ไม่เคย
ขำยได้มำกขนำดนี้...

ยงัไม่จบแค่นัน้...เขำสัง่เพิม่อกี...เอำทกุอย่ำงท่ีม.ี..อย่ำงละ 6,000 ห่อ...ทกุเดือน...
ซื้อแล้ว...แช่แข็ง...ส่งไปขำยที่อเมริกำ...

หลังจำกนั้น 3 ปี...เก็บเงินได้ 5 ล้ำนบำท...ตระเวนซื้อที่ดินจังหวัดเพชรบุรี...
ไว้เป็นมรดกให้ลูก...ลูกจะได้ไม่ล�ำบำกเหมือนเรำ...

นอนเที่ยงคืน...ตื่นตี 3...ทุกวัน...เหนื่อยสำยตัวแทบขำด... 
แต่ก็ต้องทน...เพื่อหำเงินส่งให้ลูกเรียนหนังสือ...
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คนดวงก�ำลังขึ้น...ท�ำอะไรก็ดีไปหมด...ซ้ือท่ี 12 ไร่...3.7 ล้ำนบำท...ซ้ือได้ 
ไม่กี่เดือน...มีคนมำขอซื้อต่อ...ให้รำคำ 10 ล้ำนบำท...

ขำยได้ 12 ไร่...เอำเงินไปซื้อต่ออีก 20 กว่ำไร่...มีคนมำชวนเข้ำเป็นสมำชิก 
OTOP...จ.เพชรบุรี...ตระเวนออกงำนทั่วประเทศ...ยอดขำยถล่มทลำย...

ท�ำไม่ทนั...เจ้ำหน้ำที ่OTOP จงัหวดั...แนะน�ำไปสร้ำงโรงงำน...สร้ำงโรงงำน...
บนเนื้อที่ 10 ไร่...ลงทุน 30 ล้ำน...

ธนำคำรที่สนับสนุน OTOP...ให้กำรสนับสนุนเงินกู้...

ปี 2550...มีคนมำติดต่อ...บอกว่ำจะเอำสินค้ำเข้ำไปขำยในเซเว่น อีเลฟเว่น 
ให้...ดีใจจนเนื้อเต้น...รวยแล้วเรำ...หมดหนี้แล้วเรำ...

จดทะเบียนเปิดบริษัท...ใช้เงิน 3 ล้ำนบำท...หุ้นกันคนละครึ่ง...เรำผลิต... 
เขำท�ำตลำด...เจรจำกับเซเว่น อีเลฟเว่น ให้...

แต่โลก...มนัไม่ได้สวยงำมอย่ำงทีเ่รำคดิ...หุน้คนละครึง่...ทีเ่ขำบอก...เป็นหุ้นลม
ล้วนๆ...ไม่ลงตังค์...แม้แต่บำทเดียว...

แถมยังขอเงินเดือนอีก...เดือนละ 3 หมื่น...ขอเบิกเงิน ดำวน์รถปิกอัพ 
อีก 150,000...เบิกค่ำน�้ำมัน...ค่ำกิน...ค่ำเลี้ยงรับรอง...

ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ประมาณ 500 ราย  
ให้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า จนสามารถวางจำาหน่ายผ่านร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น รวมทั้งช่องทางใหม่อย่าง 24 shopping กว่า 6,300 รายการ  
ทำาให้ลูกค้าผู้บริโภคมีสินค้าทางเลือกที่หลากหลาย ขณะเดียวกันยังส่งเสริม 
ให้ธุรกิจฐานรากของประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
CP ALL has worked with approximately 500 SMEs to improve their product quality to 7-Eleven 
standards. Through new distribution channels like 24 Shopping and over 6,300 products,  
we have made a wide selection of quality products accessible to consumers as well as support 
the growth and development of local businesses.
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ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร...ต้องผ่อนรถให้อีกเดือนละ 5 พัน…
เรำจ่ำยทุกอย่ำง…แต่ชื่อคนชื่อรถ…เป็นชื่อมัน…
ขอให้เรำท�ำขนมตัวอย่ำง…ส่งให้เซเว่น อีเลฟเว่น ตรวจคุณภำพ...ส่ังท�ำ 

เยอะมำก...ลงทุนมโหฬำร...เรำลงเงินคนเดียว...
ตรวจแล้วคณุภำพไม่ผ่ำน...มนัเอำไปขำย...เกบ็เงินเข้ำกระเป๋ำ...ขอเบกิเงินสด 

3 หมื่น...เอำไปซื้อของส่งเซเว่น อีเลฟเว่น...ไม่ได้ซื้อ...เก็บเงินเข้ำกระเป๋ำ...

สุดท้ำย...สินค้ำเข้ำขำยในเซเว่น อีเลฟเว่น ได้...เขำจ่ำยเงินเข้ำบัญชีบริษัท...
เบิกออกมำใช้ไม่ได้...ต้องเซ็น 2 คน...เบิกมำ...มันขอแบ่งคนละครึ่ง...

รำยจ่ำยทุกอย่ำง...เรำจ่ำยคนเดียว...มันหุ ้นลมล้วนๆ...พอมีรำยได้... 
ขอแบ่งครึ่ง...โดยไม่คืนเงินทุน...สุดท้ำย...เรำหำยนะคนเดียว...

ทุนขำย...ก�ำไรหด...เงินหมด...ทุนไม่มี...สินค้ำล็อตแรกขำยหมด...เซเว่น 
อีเลฟเว่น สั่งล็อตที่ 2…เรำไม่มีเงินผลิตสินค้ำต่อ…หมดปัญญำ…ไม่รู้จะท�ำยังไง…

ตัดสินใจ…เดินเข้ำไปหำผู้บริหำรเซเว่น อีเลฟเว่น...ด้วยตัวเอง...เล่ำเรื่องจริง
ทั้งหมด...ให้เขำฟัง…ป้ำเป็นคนบ้ำนนอก...จบ ป.4...ไม่มีควำมรู้เรื่องธุรกิจเลย...

ท�ำธุรกิจไม่เป็น...พูดธุรกิจไม่รู้เรื่อง...ช่วยป้ำหน่อย...ป้ำมืดแปดด้ำน...ไม่รู้จะ
เดินยังไงต่อ...

ปรำกฏว่ำ...เหตกุำรณ์...ไม่ได้เป็นไปอย่ำงทีป้่ำคดิ...เจ้ำหน้ำทีข่องเซเว่น อเีลฟเว่น  
ทกุคน...ดแูลป้ำดมีำก...เหนอืควำมคำดหมำย...

เคำรพ...นับถือ...ให้เกยีรต.ิ..ให้ค�ำแนะน�ำ...เป็นเดือดเป็นร้อนแทน...ช่วยเหลอื
ป้ำทุกเรื่อง...บอกวิธีแก้ปัญหำ...ให้ก�ำลังใจ...ชี้แนะช่องทำงที่จะเดินต่อ.. 

ป้ำประทับใจ...จนน�ำ้ตำไหล...สุดท้ำย...ป้ำได้บรษัิทของป้ำ...คนืมำ...เอำหุน้ลม...
คืนหุ้นส่วนไป...แล้วค้ำขำยกับเซเว่น อีเลฟเว่น ต่อ...

ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อกัน...ดีมำก...ลึกซึ้งเหมือนญำติ...

057



ทุกคร้ังท่ีป้ำไปติดต่อท่ีเซเว่น อีเลฟเว่น...หัวหน้ำ...จะบอกกับทุกคนว่ำ... 
ป้ำสมำนมำแล้ว...ช่วยกันดูแลป้ำให้ดีนะ...

ช่วยเหลือป้ำให้เต็มที่...ให้คุ้มค่ำรถ...ค่ำเดินทำง...อย่ำให้ป้ำต้องล�ำบำกนะ...
โอ้โฮ...แม่คณุ...แม่มหำจ�ำเรญิ...จติใจของทกุคน...ช่ำงมเีมตตำสงูส่งเหลอืเกนิ... 

ช่วยเหลือคนยำกคนจน...คนด้อยโอกำส...ให้มีโอกำสได้ลืมตำอ้ำปำก...ให้โอกำส 
ได้ค้ำขำยกับเซเว่น อีเลฟเว่น...ป้ำได้ยินแล้ว...ซำบซึ้งเข้ำไปถึงขั้วหัวใจ...จนน�้ำตำ
ไหลเปียกแก้ม...

เจ้ำหน้ำทีข่องเซเว่น อเีลฟเว่น...ไม่ได้ท�ำตัวเป็นคูค้่ำกบัป้ำ...แต่ทกุคน...เคำรพ...
นับถือ...ให้เกียรติ...แนะน�ำ...ช่วยเหลือ...แก้ปัญหำให้ป้ำทุกอย่ำง...

ท�ำตัวเป็นเหมือน...ญำติสนิทของป้ำ...

ป้ำอยำกจะบอกกบัทกุคนว่ำ...กำรเป็นคูค้่ำกบัเซเว่น อีเลฟเว่น...มนัไม่ได้ยำก
ล�ำบำกอย่ำงที่เรำคิด...

เซเว่น อีเลฟเว่น...ไม่ได้เป็นนำยเรำ...ไม่ได้สร้ำงปัญหำให้เรำ...แต่เซเว่น 
อีเลฟเว่น...เป็นญำติสนิท...ที่คอยให้กำรช่วยเหลือเรำทุกอย่ำง...ให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ...และเติบโตไปพร้อมกัน...

ป้ำมีทุกวันนี้...เพรำะเซเว่น อีเลฟเว่น...ให้ควำมช่วยเหลือ...อุ้มชู...ป้ำขอ
ขอบคณุ...จำกหวัใจ…ป้ำจะรกั...และร่วมท�ำธรุกจิกบัเซเว่น อเีลฟเว่น...ตลอดไป... 

ขอขอบคุณ...ญาติสนิท...ที่แสนดี...
ป้าสมาน...	
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Saman Klinnakthanakorn was born in 
1951 in Wangmanow, Paktho, Ratchaburi,  
in a poor farmer’s family. Her parents toiled 
on the rented land to support 4 lives.

My childhood was full of hardship. My family 
was often starving.

There was simply no money even for food, 
let alone school. We were always trying to trap 
fish and shrimp, hunting for wild mushrooms and 
vegetables, anything to prolong our lives day 
by day.

I managed to graduate Primary 4.  
The teacher came from the local school to 
convince my parents to let me continue, 
because I did very well in school. My mom and 
dad cried. They wanted me to have an education 
so that I could have a future, but there was  
no money. 

I left school and found work as an assistant 
to a seafood seller. Every day I walked ten 
kilometers from the village to the train station 
-- did this for 8 years. There were no holidays. 

The seafood seller saw that I was 
hardworking, so she asked me to marry her son, 
who was about 7-8 years older than me.

After marriage, I felt like I was living in hell. 
My husband didn’t even like me. He didn’t care 
about me. I felt invisible. 

We lived together, but we never talked.  
I worked every day for my mother-in-law, 
carrying food from the village to the train 
station, and then taking the train to Prannok 
market in Bangkok. All the money we made,  
my mother-in-law took. She gave me less than 
50 satang a day to live on. 

  
One day during the last phase of my first 

pregnancy, I was coming home from Bangkok on 
a bus. The bus crashed and flipped over.  

The passengers were badly hurt. I could hear 
cries of agony all around me. 

The rescue team pulled me from the 
wreckage, but I crawled back in for the wallet. 
My mother-in-law would have killed me if I lost 
the money.

When I got home, my mother-in-law yelled 
at me. She said I was stupid for getting on a bus 
that crashed. She asked me why I hadn’t chosen 
one that wouldn’t have crashed. 

I asked my mother-in-law to take me to  
the hospital for a check-up. She told me to go by 
myself. When I asked for some money, she gave 
me 50 satang. 

I went home to my parents’ and did what 
I could with the birth. I cut the placenta myself 
and cleaned the baby. 

I did this for all my three children. There was 
no money to go to the hospital. After my baby 
was born, I would immediately go straight back 
to work.

A lot of food trucks passed by our house 
every day. I would go out to look at the food 
and swallow my own saliva. I couldn’t afford 
any of it. 

 One day my dad showed up at my house. 
He was very ill. He asked me for 300 baht to buy 
medicine. I reached into my pocket. There was 
only 50 satang. I started sobbing.

How could life be this cruel? I told my dad 
that I would find the money in a few days.  
My dad pleaded for me to come before he died. 

My dad’s words broke my heart. I cried my 
eyes out. But I couldn’t do anything. I could 
only watch my dad die. In the end I couldn’t do 
anything for him.

I was devastated. I felt completely 
worthless. I felt less than human.

So I decided to stop being a slave. I left  
the house and found work selling papaya salad. 
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I waded through 20 kilos of muddy fields every 
day selling the food. I was paid 50 baht a day.

I went to bed at midnight and woke up at 
3 a.m. every day. It was backbreaking labor, but 
I held on. I wanted my children to be able to go 
to school.

I didn’t want them to suffer. I didn’t want 
them to grow up without prospects like I did.  
It was a very difficult time, but for my children  
I could do anything, I would die for them. 

I did this for over a year. The owner stopped 
doing the business. I was again without income, 
so I decided to do it myself. I put down a small 
investment to cook and sell food myself.

I went to the market, but was unwelcomed. 
Wherever I sat down with my products,  
the stall owners tell me to leave. Nothing sold.  
My basket was still full at the end of the day.  
It was a terrible loss. 

What could I do? I decided not to bring it 
back home. I gave away all the food for free,  
to all the stall owners in the market. 

 
The next day, they all wanted me to sell 

my food in front of their stalls. I had a dilemma 
again, but this time was not knowing which stall 
to set up in front of!

When I could settle down, I started to have 
regular customers. My papaya salad sold really 
well. People were asking for sweets.

So I started making sweets as well – all 
kinds of traditional sweets. 

At first I didn’t know how to do it. I just 
kept trying. Sometimes I accidentally burnt 
everything. It was all inedible. And I had to  
throw it all away.

But I slowly improved, and I never stopped 
trying, until my sweets were the best in  
the market. People started ordering in bulk  
to re-sell somewhere else.

So I started doing both wholesale and retail 
at the same time. 

At that time the coconut custard from 
Petchaburi was very popular. I started making 
coconut custard too. It was a hit. 

I had to get on a bus to deliver the sweets 
to different places. So I gave everyone who 
worked on the bus free sweets – the driver,  
the driver’s wife, the conductor. 

After that I didn’t have to pay my bus fares 
anymore. Sometimes I had a lot of orders and 
couldn’t finish in time, but the bus would wait 
in front of my house. The bus conductor would 
come and help me carry my deliveries.

The bus would stop in front of the shops 
and honk, and someone from the shop would 
run out to get the deliveries. By that time my 
life had improved tenfold. 

 
During the 1997 economic recession, a lot of 

places went out of business. People lost their 
jobs. But I was still doing very well. I decided  
to rent my own market stall.

I bought a pick-up truck and did the 
deliveries myself. One day, a Thai person living  
in the US came to my stall and was impressed by 
the sweets. She bought everything, saying she 
would give it all to her relatives. 

The next day, she came back to order 
6,000 packets of sweets. I almost fainted from 
happiness. I had never sold that much.

That was not the end of it. She wanted 
6,000 of everything, every month, frozen,  
so she could resell in the US.

After three years, I had saved 5 million baht. 
I went around buying land in Petchburi. This was 
intended for my children. I didn’t want them  
to suffer like I did. 

Luck was on my side. I bought 12 rai of 
land for 3.7 million baht. After a few months, 
someone offered to buy it for 10 million baht. 
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So I sold that 12 rai and bought another 
piece of land of 20-something rai. Then people 
asked me to join the Petchburi OTOP program.  
I toured around the country and the orders 
never stop coming.

I couldn’t handle production of that scale, 
so the provincial OTOP officers suggested that 
I start a factory. So that’s what I did. I borrowed 
30 million baht from the bank to build a factory 
in 10 rai of my land.

In 2007, someone contacted me, wanting 
to sell my goods in 7-Eleven. I was elated.  
This was how I could get out of debt.

So I started up a company with the person 
with a start-up fund of 3 million baht. The other 
party owned half of it. I handled the production; 
they handled the contract with 7-Eleven.

But it was not as rosy as I thought it would 
be. Officially my co-partner owned half the 
shares, but they never invested a single baht in 
the company. Theirs were free shares. 

And they still asked for a salary: 30,000  
a month. They also asked for down payment  
for their pick-up truck. That was 150,000 baht.  
I had to pay for gasoline, meals, entertaining.

I covered all their expenses, plus monthly 
installments of 5 thousand baht for their  
pick-up truck.

It was all my money, but officially the truck 
was under my partner’s name. 

Then my partner asked me to make a 
sample batch for 7-Eleven. It was an enormous 
batch. Again, it was all my investment.

Then they said the quality was not up 
to standards. My partner sold the products 
elsewhere and kept the money. They asked for 
another 30,000 baht allegedly to buy products 
for 7-Eleven, but as far as I know they just kept 
the money.

 

Eventually we succeeded. Our products 
were now being sold in 7-Eleven. The first 
payment was made into the company account, 
which required two signatures: mine and my 
partner’s, to withdraw funds. My partner asked 
for half the total payment. 

I had paid for everything, but my partner 
took half the income without helping to pay a 
single baht towards the expenses. It was  
a disaster for me. 

I had no money left. The first batch sold, 
and 7-Eleven ordered the next batch. I didn’t 
have the money to buy the ingredients. I was  
at my wits end.

So I decided to walk in and talk to the 
management of 7-Eleven myself. I told them 
everything. I told them I was an upcountry 
person. I only graduated Primary 4. I had no idea 
how to do business. 

I told them I didn’t know how to do this. 
Help me. I didn’t know who to turn to, didn’t 
know how to continue.

I didn’t expect the results. The people at 
7-Eleven really took care of me. 

They were respectful. They gave me good 
advice. They were angry at how I was treated 
by my partner. They told me how to get myself 
out of this mess. 

I was really moved to tears. At the end  
I got my company back. I parted ways with the 
partner, and directly did business with 7-Eleven 
myself. 

The bond between 7-Eleven and myself is 
very deep. It’s like we’re close relatives. 

 
Every time I walk into the 7-Eleven office, 

the managers would introduce me to their staff, 
saying “Auntie Saman is here. Everyone take 
good care of her!”
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They’re always helping me. They said I 
came a long way to the office, so don’t make me 
waste my journey.

I don’t know what praise to give. They 
are really good people. They’re so full of 
compassion. I was born with nothing, but they 
have given me a chance to do something with 
my life. I was literally in tears from gratitude.

The people at 7-Eleven treat me even 
beyond a business partner. Everyone is very 
respectful, very helpful, always willing to help 
me solve problems.

They are my relatives, my family.
 
I want to let everyone know that doing 

business with 7-Eleven is not difficult.
They don’t treat us like employees. They 

don’t make things difficult for us. For me, 
7-Eleven is family. They want us to grow, to go 
together with them towards success.

I owe everything to 7-Eleven. I would like to 
thank them from the bottom of my heart. I love 
and will always do business with 7-Eleven for 
the rest of my days. 

 
Thank you, my dear family. 
Antie Saman 
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(ทุน) การศึกษา 
เปล่ียนชวีติ

 The Life-Changing Scholarship
เร่ือง: วรีะศกัดิ ์จันทร์ส่งแสง • ภาพ: พรีเชษฐ์ น่ิวบุตร

STORY: WEERASAK CHANSONGSAENG • PHOTOS: PHEERACHET NIOBUT

วรีะศกัดิ ์จันทร์ส่งแสง นักเขียนสำรคดสีร้ำงสรรค์ ท่ีสะท้อนมุมมองชีวติด้ำนบวก
Weerasak Chansongsaeng writer of creative documentaries, aimed to inspire and create a positive impact.



		สี่ยวฟาง	แซ่หยั่ง	 เป็นเด็กสาวอีกคนที่การศึกษาเปลี่ยนชีวิต!	และที่เธอ
ได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาก็เพราะมีทุนการศึกษาของซีพี	ออลล์	

เด็กดอยจำกหมู่บ้ำนตะเข็บชำยแดนภำคเหนือ พ่อแม่อพยพจำกยูนนำนมำ
ตั้งรกรำกที่หมู่บ้ำนอรุโณทัย อ�ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ท�ำเกษตรปลูกพืชไร่
ตำมฤดูกำลกับรับจ้ำงท�ำงำนในสวน พอมีรำยได้เลี้ยงดูลูก 4 คน แต่ไม่มีเงินพอจะ
ส่งเสียให้เรียนต่อ

“หนูได้เข้ำโรงเรียนช้ำกว่ำเพื่อน 2 ปี เพรำะต้องช่วยแม่เลี้ยงน้อง ตั้งแต่เรียน
ประถม-มธัยม พ่อแม่จะคอยบอกว่ำตัง้ใจเรียนนะ อนำคตจะได้ไม่ต้องล�ำบำกเหมอืน
พ่อแม่ที่ต้องสู้แดด ทนฝน”

เสี่ยวฟำงจ�ำได้ติดใจ และปฏิบัติตำมนั้นตลอดมำ
“แต่พอจบชั้น ม.6 ท่ีโรงเรียนอรุโณทัยวิทยำคม แม่บอกว่ำ…ไม่มีเงินส่ง 

เรียนต่อ”
แต่ใจเธอยังหมำยมั่นเรื่องกำรเรียน แม้รุ่นพี่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้ำน พอจบ ม.6  

ก็มักพำกันออกไปท�ำงำนเป็นไกด์อยู่ตำมเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชำวจีน  
แต่เธอเห็นว่ำหำกได้เรียนหนังสือต่อ โอกำสที่จะประกอบอำชีพในวันข้ำงหน้ำ 
มีมำกกว่ำนั้น

คณุครแูนะแนวแนะน�ำเธอว่ำ สถำบนัอดุมศกึษำชือ่ ‘สถำบันกำรจดักำรปัญญำ 
ภิวัฒน์’ ของซีพี ออลล์ มีทุนกำรศึกษำให้ และเรียนจบแล้วมีงำนท�ำ

เธอแอบไปสมัคร สอบได้แล้วจึงบอกแม่
“แม่ตกใจว่ำแอบไปสมัครตอนไหน แต่แม่ก็ย�้ำอีกทีว่ำ ไม่มีเงินจะส่งจริงๆ”
แม้ค่ำเทอมค่ำเล่ำเรียนไม่ต้องจ่ำยเพรำะได้ทุน แต่ค่ำกินอยู่ใช้จ่ำยประจ�ำวัน

ต้องรับผิดชอบตัวเอง
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“แม่มเีงนิ 5-6 พนับำทมำให้เรำตัง้ตวัได้ในเดอืนแรก เดอืนต่อไปต้องมีงำนท�ำ  
ไม่งั้นก็ไม่มีกิน”

ดิ้นรนตั้งแต่แรกเข้ำมำในเมือง ยังไม่รู้ว่ำไปไหนนั่งรถเมล์สำยอะไร
“ก็ถำมเขำว่ำไปยังไง บำงทีก็ให้หลงบ้ำงจะได้จ�ำทำงได้ เมำรถต้องมีมะม่วง

เปรี้ยวติดตัว พวกพี่ๆ ก็ถำมว่ำถือมะม่วงท�ำไม หนูบอกเมำรถ เขำก็ข�ำกันใหญ่”
และในตอนเดนิหำงำนท�ำนัน่เองทีเ่ส่ียวฟำงเร่ิมเรียนรู้ว่ำกำรไม่มสัีญชำติไทย 

เป็นปัญหำร้ำยแรงในชีวิตเธอ!
“ไปสมัครงำนที่ห้ำงใหญ่แห่งหนึ่ง เขำบอกว่ำน้องไปเปลี่ยนบัตรของน้องเป็น

บัตรประชำชนให้ได้ก่อนนะ แล้วค่อยมำว่ำกนัใหม่” 
ในระบบทะเบียนรำษฎร์ เสี่ยวฟำงถูกระบุเป็นบุคคลกลุ่ม ‘ชุมชนบนพื้นที่สูง 

(ไม่ใช่ชำวเขำ)’ ถอืบัตร ‘ประจ�ำตวัคนไทยซึง่ไม่มสีญัชำตไิทย’ สชีมพ ูตำมบตัรระบุ 
ปีเกิด 2532 แต่เจ้ำตัวบอกว่ำควำมจริงเธอเกิดปี 2534 ในสวนที่หมู่บ้ำน แต่พ่อแม่
ไม่ได้แจ้งเกิดในทันที ปีเกิดเลยคลำดเคลื่อนและท�ำให้เธอไม่ได้สัญชำติไทย! 

“สมัครงำนไม่ได้ ตอนนั้นมืดไปหมด มองไม่เห็นทำงเลย” เธอคงยังสะทก
สะเทือนกับควำมขมขื่นในวันนั้น เมื่อเล่ำย้อนกลับไปในดวงตำเธอเอ่อรื้นน�้ำตำ 

“ไม่มีสัญชำติแล้วจะได้ท�ำงำนไหม ถ้ำไม่ได้ท�ำงำนเดือนหน้ำหนูจะกินอะไร 
อำจำรย์ทีส่ถำบนักำรจดักำรปัญญำภวิฒัน์กช่็วยหำงำนให้ จนได้เป็นพนักงำนเสร์ิฟ 
ในร้ำนอำหำร สอนพิเศษภำษำจีน และเป็นลูกจ้ำงดูแลเอกสำรท่ีกองปรำบปรำม 
กำรท�ำควำมผิดเกี่ยวกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเขำจ่ำยค่ำแรงเป็นเงินสด  
ไม่ต้องผ่ำนระบบบัญชีธนำคำร เพรำะหนูไม่มีสัญชำติ เปิดบัญชีไม่ได้ ช่วงนั้นต้อง
กังวลอยู่ตลอดว่ำเดือนหน้ำจะมีเงินจ่ำยค่ำห้องไหม”

จนขึน้ปี 2 เสีย่วฟำงได้ทนุพไีอเอม็ สมำร์ท หรือกองทนุเพือ่ชวีติแห่งกำรเรยีนรู้ 
ของสถำบนักำรจดักำรปัญญำภวิฒัน์ เดอืนละ 3 พันบำท เพ่ิมมำอีกทุน 

069



“ก็เอำเงินส่วนนี้ไปเป็นค่ำห้อง ไม่ต้องกังวลว่ำเดือนหน้ำจะไม่มีที่อยู่”
รบัทนุ เรียน ท�ำงำน ควบคูกั่นไปตลอดช่วงเรียนปริญญำตรี ทีส่ถำบันกำรจัดกำร

ปัญญำภิวัฒน์ ย่ำนแจ้งวัฒนะ 
“จันทร์ถึงศุกร์เรียนกลำงวัน รำว 5 โมงเย็นก็ไปท�ำงำนร้ำนอำหำรถึง 4-5 ทุ่ม 

เสำร์อำทิตย์ท�ำอีกที่ ถ้ำเรียนตรงเสำร์อำทิตย์ รำยได้เดิมก็หำยไป ต้องรับ 
งำนอื่นเพิ่ม อย่ำงงำนล่ำม นักท่องเที่ยวอยำกให้น�ำเที่ยวเรำก็พำไป เลิกงำน 
เที่ยงคืนก็มี กลับห้องมำท�ำกำรบ้ำนต่อ กว่ำจะได้นอนก็ตี 1 ตี 2 เช้ำก็มำเรียน  
ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ตลอดช่วงที่เรียนมหำวิทยำลัย บำงทีก็ต้องลำอำจำรย์ไปท�ำงำน  
แต่กเ็รยีนจบใน 4 ปี” 

เสี่ยวฟาง เป็นหนึ่งในเยาวชนไทยอีกหลายหมื่นคน ที่ ซีพี ออลล์ ส่งเสริมให้ 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและอนาคตการงานที่มั่นคง ผ่านกองทุนที่บริษัทก่อตั้ง 
ในหลายรูปแบบ ได้แก่ กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนรู้ 
ปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม, กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ พีไอเอ็ม  
สมาร์ท ทุนแก่บุตรผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทุนสานฝันลูกหลานโชห่วย ซึ่งล้วนเป็นการมอบทุนการศึกษา
แบบให้เปล่าแก่นักเรียนที่มีความตั้งใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เข้าเรียน
หลักสูตร Work Based Learning ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Xiao Fang is one of the hundred thousand young people who were given education  
opportunities by CP ALL through the Company’s various funding programs, including  
the Panyapiwat Education Fund, Panyapiwat-CPRAM Fund, PIM SMART, Children of  
Southern Thailand Veterans Fund, and the Children of Traditional Retail Shops Fund.   
All these scholarships are commitment-free and aim to give good students who lack  
the necessary funds a chance to enter the Work Based Learning program at Panyapiwat 
Technology College and the Panyapiwat Institute of Management. 
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ทั้งยังต้องรักษำระดับผลกำรเรียนไม่ให้ต�่ำกว่ำ 2.75 ตำมคุณสมบัติของ 
กำรขอรับทุน จนในท่ีสุดเธอก็เรียนจบคณะศิลปศำสตร์ สำขำภำษำจีนธุรกิจ  
ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.48 เมื่อเดือนเมษำยน 2558

ดิน้รนเรือ่งเอกสำรอยูห่ลำยเดอืนกว่ำจะได้เข้ำท�ำงำน เพรำะแม้มวีฒุกิำรศกึษำ
ปริญญำตรีแล้ว แต่สถำนะพลเมืองของเธอยังคงเป็นบุคคล ‘ชุมชนบนพื้นที่สูง  
(ไม่ใช่ชำวเขำ)’

จนกระทัง่ได้เข้ำท�ำงำนเป็นพนกังำนขำยทีห้่ำงคงิ พำวเวอร์ เมือ่เดอืนสิงหำคม
ทีผ่่ำนมำ

“ควำมฝันตอนนี้คือเก็บเงินสร้ำงบ้ำนใหม่ให้แม่ก่อน ตอนนี้บ้ำนยังเป็นไม้ไผ่
อยู่เลย เสร็จแล้วอยำกท�ำธุรกิจของตัวเอง คงไม่เป็นลูกจ้ำงบริษัทตลอดชีวิต  
หนูเป็นคนรักเด็ก อำจเปิดโรงเรียนสอนพิเศษภำษำจีน”

“ถ้ำไม่ติดเรื่องไม่มีสัญชำติไทย โอกำสยังมีอีกเยอะ” ประสบกำรณ์จำกกำร
ได้รู้จักโลกกว้ำงขึ้นบอกกับเสี่ยวฟำง

“เรำใช้ภำษำไทย-จีนควบคู่กันมำแต่เด็ก ใช้ภำษำจีนได้คล่อง เข้ำใจทั้งสอง
วัฒนธรรม อยำกท�ำธุรกิจกำรส่งออกน�ำเข้ำไทย-จีน มีบริษัทชวนไปท�ำงำนที่จีน  
แต่เรำไม่มีสัญชำติ เดินทำงออกนอกประเทศไม่ได้”

กำรศึกษำท�ำให้เธอรู้จักโลกกว้ำงไกล แต่กำรไม่มีสัญชำติไทยกลำยเป็น 
ข้อจ�ำกัดที่ผูกรัดเธอไว้กับหนทำงคับแคบ

ควำมฝันต่อไปของบัณฑิตใหม่คนนี้จึงอยู่ที่เร่ืองอันแสนเรียบง่ำย แต่ยังไม่รู้
เมื่อไรจะมำถึง

คือการได้เป็น	‘คนไทย’	เต็มตัว	
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Xiao Fang Sae-Yang is one of  
the lucky people whose life has been  
turned completely around through 
education, possible through scholarships 
from CP ALL. 

Xiao Fang was originally from  
the mountainous region around the Northern 
border of Thailand. Her parents migrated from 
Yunnan, China, and settled down in Arunothai 
Village, Chiang Dao, Chiang Mai. They made 
their living through planting seasonal crops and 
working as field hands, which gave them enough 
to support their four children, but not enough  
to send them to school.

“I started school two years later than  
my peers, because I had to help mom take care 
of my younger siblings. Through primary and 
high school, mom and dad always told me  
to study hard, so I would be able to escape this 
life of laboring in the fields in harsh weather.”

Xiao Fang took this to heart and was 
always a good student.

“But when I graduated Mathayom 6 from 
Arunothai Witthayakom School, my mom told me 
there was no money to further my education.”

Even so, Xiao Fang was determined to find 
a way. Most who graduated Mathayom 6 from 
her school often found work as a guide  
for Chinese tourists, but Xiao Fang believed  
she could go further if given the chance at 
higher education.

Her guidance counselor at school 
introduced her to the Panyapiwat Institute of 
Management, which was run by CP ALL.  
The institute offered scholarships and  
a guaranteed job placement. 

Xiao Fang secretly applied for  
the scholarship. She only told her mother after 
she was accepted. 

“My mom was surprised. She had no clue  
I had applied, but she kept saying that there was 
really no money for me.”

Although the tuition fee was covered 
by the scholarship, Xiao Fang still had to do 
something about her living expenses.

“Mom gave me 5-6 thousand baht to help 
me settle in during the first month, but that was 
all. I had to quickly find work, or I would starve.”

It was a struggle at first. She had no clue 
how to get around or which bus to get on. 

“I kept asking people. Sometimes I got lost 
but then quickly learned. I always had sour dried 
mango with me whenever I got on a bus.  
The seniors asked me why. I told them it was  
to counter motion sickness. They thought it was 
very funny.”

But during her job hunt, a terrible realization 
struck her. Without Thai citizenship, she was 
barred from working most jobs!

“I applied at a big mall. They told me I had 
to have a Thai citizen ID card before they could 
consider me.”

In the official Civil Registration System, 
Xiao Fang fell under the category of 
“Mountainous Area Communities (Non-Hill Tribe)”. 
She held a pink “Thai Person without  
Thai Citizenship” card, on which her birth date 
was recorded as 1989, but according to  
Xiao Fang she was born in 1991 in a farm in her 
village. Her parents failed to notify the officials 
in time, so her birth year was incorrect, and  
she was not given citizenship.

“Nowhere would accept me. I had no idea 
what to do. I felt like there was no road ahead.” 
She had tears in her eyes as she recounted  
the hardship. 

“Without citizenship I couldn’t work, 
and that meant I would starve. But then the 
professors at the Institute helped me get work 
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as a waitress in a restaurant, and an extra job 
tutoring Chinese language, and another one as 
an archive clerk at the National Resources and 
Environmental Crime Division, where they paid 
wages in cash without having to go through  
the bank system. You see, without citizenship  
I couldn’t open a bank account. At that time  
I was always worrying about not being able  
to pay rent.”

In the second year, Xiao Fang was 
successful in applying for the PIM SMART funds 
from the Institute. It gave her an extra 3,000 
baht a month.

“This was my rent money. After that I didn’t 
have to worry about rent.”

Through scholarships and working, Xiao Fang 
supported herself through her Bachelor’s degree 
at the Panyapiwat Institute of Management in 
Chaengwatthana. 

“I studied from Monday to Friday, finishing 
around 5pm. Then I waited tables until 10-11pm. 
I had another job during the weekends.  
If I had class during the weekend, I had to find 
extra work, like getting a job as an interpreter or 
guide for tourists. Sometimes I didn’t finish until 
midnight. Then there was course work I had to do. 
I went to bed at 1 or 2pm every day the whole 
four years. Sometimes working meant  
I had to miss some of the classes, but I managed 
to graduate in 4 years.”

The scholarships required that she maintained 
a GPA of at least 2.75 to be qualified. This was 
not a problem for Xiao Fang. She graduated  
in Business Chinese from the Faculty of Arts 
with a GPA of 3.48 in April 2015.

She still had to struggle with paperwork for 
many months after graduation, because even 
with a Bachelor’s degree, she was still not a full 
Thai citizen.

She finally found work as a sales executive 
at King Power this past August.

“My dream right now is to save enough  
to build my mom a new house. Right now they 
are still living in a bamboo house. Then I want to 
have my own business. I don’t want to be  
an employee for the rest of my life. I love children. 
Maybe I will open my own Chinese language 
school.”

“If not for the lack of citizenship, many 
doors would open for me.” This is what  
Xiao Fang learned from her experience.

“I spoke both Thai and Chinese growing 
up. I’m fluent in Chinese. I understand both 
cultures. I wanted to get into the Thai-China 
import-export business. I was offered a job 
at a company in China, but I couldn’t take it, 
because without citizenship I couldn’t get travel 
documents.”  

Education has opened up her world, but 
without Thai citizenship, her opportunities are 
still very limited.

Her next dream is rather simple, but fraught 
with uncertainty:

She wants to be a full Thai citizen. 
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