
เพิ�มีมูีลค่ัานวัตกิรรมีด้ิ์านผลิตภัณฑ์์ กิารบริกิารและกิระบวนกิาร ให้ได้ิ์อีกิ 

ภายในปี 2563 เที์ยบกัิบ
มูีลค่ัาจีากิปีฐาน 2559 50ร้อยละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

1,286

521

 ล��นบ�ท

 ล��นบ�ท

6,788

297

ม้ลค่�นวัตกรู้รู้มจั�กผลิตภัณ์ฑ์์ 
บริู้ก�รู้และก�รู้ปรัู้บปรุู้งกรู้ะบวนก�รู้ 

ผลง�นนวัตกรู้รู้ม
ที�ส่งเข้��ปรู้ะกวด

ผลง�นนวัตกรู้รู้ม
พัีฒน�เทคโนโลยี่ 
และผลิตภัณ์ฑ์์

งบปรู้ะม�ณ์ด��นก�รู้วิจััย่ 
พัีฒน�เทคโนโลยี่ และนวัตกรู้รู้ม

นวัตกรู้รู้มสรู้��งปัญญ� 
เพิี�มม้ลค่�ท�งธุรู้กิจั

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG9 สุ่งเสุริมีอุตสุาหกิรรมี  
  นวัตกิรรมี   
  และโคัรงสุร้างพ้�นฐาน
 9.5 เพิื่�มการวิจัยทางวิทยาศาสต่ร์ 
  ยกระดับความสามารถั 
  ด้านเทคโนโลุ่ยีของภิาค 
  อุต่สาหกรรม

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัา
  และกิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.2 บรรลุุ่ผู้ลิุ่ต่ภิาพื่ระดับ 
  ส่งขึ�นทางเศรษฐกิจ 
  ผู่้านความหลุ่ากหลุ่าย  
  การพัื่ฒนา เทคโนโลุ่ยี  
  แลุ่ะนวัต่กรรม

SDG17 กิารมีีสุ่วนร่วมีในเป�าหมีาย 
  กิารพัฒนาอย่างยั�งย้น
 17.8 สร้างกลุ่ไกทางวิทยาศาสต่ร์  
  เทคโนโลุ่ยี แลุ่ะนวัต่กรรมแลุ่ะ 
  ปรับปรุงความพื่ร้อมของ 
  เทคโนโลุ่ยี

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

มูีลค่ัานวัตกิรรมี
ที์�เกิิดิ์ขึ็�นในแต่ละปี (ล้านบาท์)

มูีลค่ัานวัตกิรรมีสุะสุมีนับจีากิปีฐาน
(ล้านบาท์)

2560 2561 2562 เป�าหมีาย 2563

4,642 4,506
6,788

4,547

2559

4,547

9,189
13,695

20,483 20,516

6,821

0 2 -1 49.3 50ร้อยละท์ี�เพิ�มีข็ึ�น
ข็องมีูลคั่านวัตกิรรมี* 
เมี้�อเท์ียบปีฐาน 

*ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ
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คัวามีท้์าท์าย

การ้เป็ล่ �ยนแป็ลงอย่างร้วดัเร้็วของเทั้คโนโลย่ดัิจำิทั้ัลเข้ามี่ามี่่บทั้บาทั้และมี่่อิทั้ธิิพลต่อ 
การ้ใชุ้ชุ่วิตป็ร้ะจำำาวันของผู้บร้ิโภคทั้่�สิร้้างแนวทั้างและวิธิ่การ้บร้ิโภคสิินค้าในรู้ป็แบบใหมี่่ ๆ 
โดัยมี่่ความี่คาดัหวังต่อคุณค่าของสิินค้าและบร้ิการ้เพิ �มี่มี่ากขึ�นซื้ึ�งเป็็นความี่ทั้้าทั้ายทั้ั�วโลก  
และยังสิ่งผลกร้ะทั้บต่อรู้ป็แบบและบร้ิบทั้ในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ อาทั้ิ การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำดั้วย 
นวัตกร้ร้มี่ทั้่�สิามี่าร้ถึสิร้้างความี่ร้วดัเร้็วและความี่สิะดัวกสิบายให้กับผู้บร้ิโภคไดั้ การ้ดัำาเนิน 
ธิุร้กิจำดั้วยนวัตกร้ร้มี่ทั้่�คำานึงและให้ความี่สิำาคัญกับสิังคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ  กับการ้ 
เติบโตทั้างธุิร้กิจำ การ้สิร้้างการ้เตร่้ยมี่พร้้อมี่เพ่�อรั้บม่ี่อกับการ้เป็ล่�ยนแป็ลงทั้างเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ล   
จำึงเป็็นเร้่�องทั้่�ทัุ้กองค์กร้ควร้ให้ความี่สิำาคัญและป็ร้ับตัวไป็พร้้อมี่กัน

คว�มคืบหน��ปี 2562

ดิจิัทัล สโตร์ู้ ส�ข้�นำ�รู่้อง
ทดลอง “รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น 
ส�ข้�ทรู้้ดิจิัทัล พี�ร์ู้ค” และ 
“แม็คโครู้ ฟ้ื้ด้เซีอร์ู้วิส 
ส�ข้�ล�ดกรู้ะบัง” 

นวัตกรู้รู้มก�รู้บริู้ก�รู้ แบงกิ�งเอเย่่นต์
รัู้บส่งพัีสดุ ต้�จััดจัำ�หน่�ย่สินค��อัตโนมัติ
แอปพีลิเคชันบริู้ก�รู้สั�งซืี�อสินค��ชื�อ
“7-Eleven Delivery” 
บริู้ก�รู้ส่งตรู้งหน��บ��น  

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นนวัตกรู้รู้ม

นวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ นวัตกิรรมีแบบป้ดิ์

4,680 2,108

1,3703,1362561

2562

มีูลคั่านวัตกิรรมี (ล้านบาท์)

105 826

1,167120

2561

2562 40 119

96262561

2562

ผลงานท์ี�สุ่งเข็้าประกิวดิ์ (ผลงาน) ผลงานท์ี�ไดิ์้รับรางวัล (ผลงาน)

270

2,491

2561

2562

จีำานวนนวัตกิร (ราย)

บุคัลากิรดิ์้านวิจีัย และพัฒนา

254 ราย

ผลงานวิจัีย และพัฒนา
521

อนุสิุท์ธิิบัตร
1

สิุท์ธิิบัตร
8

งบประมีาณดิ์้านวิจีัย และพัฒนา

297 ล้านบาท์
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บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านนวัตกร้ร้มี่ภายใต้ความี่มีุ่่งหวังในการ้สิร้้างการ้เติบโตของธิุร้กิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ กัน พร้้อมี่กันน่� 
บร้ิษัทั้ไดั้มี่่การ้จำัดัตั�งหน่วยงานดั้านวิจำัย พัฒนาเทั้คโนโลย่ และนวัตกร้ร้มี่ทั้่�สิามี่าร้ถึสิร้้างคุณค่าทั้างเศร้ฐกิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ ดัังน่�

ทั้ำาหน้าทั้่�ขับเคล่�อนข่ดัความี่สิามี่าร้ถึ และบทั้บาทั้ดั้านนวัตกร้ร้มี่
และเทั้คโนโลย่ขององค์กร้มี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านการ้ดัำาเนินงาน 
ดั้านการ้วิจำัยและพัฒนา การ้คิดัค้นและถึ่ายทั้อดัเทั้คโนโลย่ใหมี่่ ๆ   
พร้้อมี่ขยายผลไป็สิู่การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำตามี่ยุทั้ธิศาสิตร้์ขององค์กร้ 
โดัยศูนย์เทั้คโนโลย่ 7 ศูนย์ ป็ร้ะกอบดั้วย

1) ก�รู้จััดตั�งศ้นย์่เทคโนโลยี่และนวัตกรู้รู้ม

ในปี 2562 มีผลง�นวิจััย่และ 
พีัฒน�เทคโนโลย่ี จัำ�นวน

8 ผลง�น  

งบปรู้ะม�ณ์ด��นก�รู้วิจััย่และ
พัีฒน�กว่�  

30 ล��นบ�ท 

จั�กโครู้งก�รู้วิจััย่และพัีฒน�เทคโนโลยี่ดังกล่�ว ส�ม�รู้ถนำ� 
องค์คว�มรู้้�ด��นเทคโนโลยี่ก�รู้คงคุณ์ค่�ท�งโภชน�ก�รู้ม�ใช�ในก�รู้ 
พัีฒน�ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เกิดผลิตภัณ์ฑ์์นวัตกรู้รู้ม (Product Innovation)  
ที�กำ�ลังมีก�รู้ข้ย่�ย่ผลไปส่้เชิงพี�ณิ์ชย์่ในรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น เช่น  
จััมโบ�บิ�กเป�มังสวิรัู้ติเพิี�มวิต�มินบี, เบอร์ู้เกอร์ู้ข้��วกล�องไก่แซ่ีบ 
เพิี�มวิต�มินบี เป็นต�น

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

สุำานักิงานพัฒนาวิท์ยาศัาสุตร์เท์คัโนโลยีและนวัตกิรรมี
(Science Technology and Innovation Development Office: STIDO) 

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”)  มีุ่่ง
ดัำาเนินงานดั้านการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้นวัตกร้ร้มี่อย่างต่อเน่�อง ภายใต ้
ความี่มีุ่่งมี่ั�นของการ้เป็็นผู้นำาองค์กร้ดั้านนวัตกร้ร้มี่ใหมี่่ ๆ ทั้ั�งดั้าน 
การ้พัฒนาผลิตภัณฑ์์ สิร้้างสิร้ร้ค์การ้บร้ิการ้ และขั�นตอนในการ้ 
ป็ฏิิบัติงานขององค์กร้ เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่ผลกร้ะทั้บในเชุิงบวกต่อสิังคมี่ 
และสิิ�งแวดัล้อมี่ ผ่านการ้เพิ�มี่มีู่ลค่าดั้านนวัตกร้ร้มี่จำากผลิตภัณฑ์ ์
ใหมี่่และเพิ �มี่มีู่ลค่าจำากกร้ะบวนการ้นวัตกร้ร้มี่ดั้านผลิตภัณฑ์์  
พร้้อมี่ทั้ั �งมีุ่ ่งเสิร้ิมี่สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่แห่งนวัตกร้ร้มี่ภายในองค์กร้ 
และสินับสินุนการ้สิร้้างนวัตกร้ร้มี่ร้่วมี่กับผู้มี่่ส่ิวนได้ัสิ่วนเสิ่ยภายนอก 
องค์กร้ พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้ดัำาเนินงานดั้านเทั้คโนโลย ่
และนวัตกร้ร้มี่ผ่านแนวทั้างการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ดัังน่� 1) การ้จำัดัตั�ง 
ศูนย์เทั้คโนโลย่และนวัตกร้ร้มี่ 2) การ้พัฒนาด้ัานเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศ 
และเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ล (Digital Transformation) และ 3) วัฒนธิร้ร้มี่ 
นวัตกร้ร้มี่ (Innovation Culture)

แนวท์างกิารบริหารจีัดิ์กิารดิ์้านเท์คัโนโลยีและนวัตกิรรมี

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารพาณิชย์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีชีวภาพ

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารกิ่อสุร้าง

ศัูนย์เท์คัโนโลยีโลจีิสุติกิสุ์

ศัูนย์บริหารจีัดิ์กิาร
เท์คัโนโลยีกิารศัึกิษัา

ศัูนย์เท์คัโนโลยีหุ่นยนต์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

กิารจีัดิ์ตั�งศัูนย์
เท์คัโนโลยี

และนวัตกิรรมี

กิารพัฒนาดิ์้าน
เท์คัโนโลยีสุารสุนเท์ศั
และเท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

วัฒนธิรรมี
นวัตกิรรมี

01

02 03
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บริษััท์ ซีพี ฟู้ดิ์แล็บ จีำากิัดิ์

เป็็นศูนย์กลางข้อมีู่ลความี่รู้้ดั้านการ้วิจำัยและพัฒนาร้วมี่ถึึง 
ศูนย์กลางการ้ทั้ดัสิอบ เพ่�อร้องร้ับการ้วิจำัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ์
อาหาร้ให้กลุ่มี่ธุิร้กิจำ ซ่ื้พ่ ออลล์ เคร่้อเจำริ้ญโภคภัณฑ์์ และบริ้ษัทั้อ่�น ๆ 
ทั้ั�งในและต่างป็ร้ะเทั้ศ   ร้วมี่ถึึงเป็็นศูนย์กลางในการ้ป็ร้ะสิานงาน 
ร้่วมี่มี่่อดั้านวิจำัยพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ั�งภาคร้ัฐและเอกชุน มีผลง�นวิจััย่และ 

พีัฒน�เทคโนโลย่ี  
จัำ�นวน 

29 ผลง�น  

งบปรู้ะม�ณ์ด��น
ก�รู้วิจััย่และพีัฒน� 

70 ล��นบ�ท 

บุคล�กรู้ด��นวิจััย่
และพีัฒน� 

9 คน 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

สุำานักิพัฒนาและประกัินคุัณภาพผลิตภัณฑ์์ บริษััท์ ซีพี ออลล์ จีำากัิดิ์ (มีหาชน)

ท์ำาหน้าที์�ในกิาร

พัฒนาผู้ลิืตภัณฑ์์
ป็ร้ะเภทั้อาหาร้และเคร่้�องด่ั�มี่ อาทิั้ อาหาร้ม่ี่�อหลัก อาหาร้ม่ี่�อร้อง  
เบเกอร้่� ผัก ผลไมี่้ และเคร้่�องดั่�มี่ โดัยดัำาเนินการ้ตั�งแต่การ้ 
กำาหนดัแนวคิดั (concept) ของผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ตอบสินองความี่ 
ต้องการ้ของผู้บริ้โภค อาทิั้ ปั็จำจุำบันผู้บริ้โภคต่างให้ความี่สิำาคัญ 
กับอาหาร้เพ่�อสุิขภาพและโภชุนาการ้ของอาหาร้มี่ากขึ�น บริ้ษัทั้ 
จึำงได้ักำาหนดัแนวคิดัของสิินค้าเพ่�อสุิขภาพและโภชุนาการ้  ร้วมี่ถึึง 
ม่ี่การ้วิเคร้าะห์ข้อมูี่ลทั้างโภชุนาการ้ของผลิตภัณฑ์์  การ้พัฒนา 
สูิตร้สิินค้า การ้พัฒนากร้ร้มี่วิธ่ิการ้ผลิต กร้ะบวนการ้บร้ร้จุำห่บห่อ 
กร้ะบวนการ้เก็บรั้กษา และกร้ะบวนการ้ขนส่ิงสิินค้า เพ่�อให้ 
มัี่�นใจำได้ัว่าผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ส่ิงถึึงม่ี่อผู้บริ้โภค ม่ี่คุณภาพ มี่าตร้ฐาน 
สิมี่ำ�าเสิมี่อ สิำาหร้ับผัก ผลไมี่้ บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้วิจำัยตั�งแต่ 
กร้ะบวนการ้ป็ลูกจำนถึึงการ้บร้ร้จำุห่บห่อเพ่�อให้ยังคงความี่ 
สิดัใหม่ี่ของผลิตภัณฑ์์เม่ี่�อถึึงม่ี่อผู้บริ้โภค

พัฒนาบรรจ่ภัณฑ์์ทั้ี�เป็็นมิตรต�อส์ิ�งแวด้ลื้อม

1

2

มีผลง�นพัีฒน�
ผลิตภัณ์ฑ์์จัำ�นวน 

484
ผลง�น

งบปรู้ะม�ณ์ด��น
ก�รู้วิจััย่และพัีฒน� 

7,087,656
บ�ท 

บุคล�กรู้ด��นวิจััย่ 
และพัีฒน� 

66 คน 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

แนวท์างกิารบริหารจีัดิ์กิารดิ์้านเท์คัโนโลยีและนวัตกิรรมี

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารพาณิชย์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีชีวภาพ

ศัูนย์เท์คัโนโลยีกิารกิ่อสุร้าง

ศัูนย์เท์คัโนโลยีโลจีิสุติกิสุ์

ศัูนย์บริหารจีัดิ์กิาร
เท์คัโนโลยีกิารศัึกิษัา

ศัูนย์เท์คัโนโลยีหุ่นยนต์

ศัูนย์เท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

กิารจีัดิ์ตั�งศัูนย์
เท์คัโนโลยี

และนวัตกิรรมี

กิารพัฒนาดิ์้าน
เท์คัโนโลยีสุารสุนเท์ศั
และเท์คัโนโลยีดิ์ิจีิท์ัล

วัฒนธิรรมี
นวัตกิรรมี

01

02 03
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บร้ิษัทั้จำัดัตั�งหน่วยงานดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและเทั้คโนโลย ่
ดัิจำิทั้ัล โดัยมี่่ผู้บร้ิหาร้ร้ะดัับสิูงเป็็นผู้กำากับดัูแล ร้วมี่ไป็ถึึงทั้บทั้วน
กลยุทั้ธิ์ดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและความี่ป็ลอดัภัยดั้านไซื้เบอร้ ์ 
โดัยม่ี่บทั้บาทั้หน้าท่ั้�ในการ้ดูัแลร้ะบบความี่ป็ลอดัภัยร้ะบบเทั้คโนโลย่ 
สิาร้สินเทั้ศขององค์กร้ พร้้อมี่ทั้ั�งทั้ำาหน้าหน้าทั้่�สิร้้างความี่ตร้ะหนัก 
เร้่ �องความี่เสิ่ �ยงเก่ �ยวกับเทั้คโนโลย่ให้กับพนักงานทั้ั�วทั้ั �งองค์กร้ 
ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ป็ร้ับป็รุ้งร้ะบบการ้ตร้วจำสิอบความี่ผิดัป็กติของร้ะบบ 
เทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศเพ่ �อลดัร้ะยะเวลาในการ้ตร้วจำสิอบและ 
การ้แก้ป็ัญหา นอกจำากน่� หน่วยงานดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศไดั้มี่่ 
การ้จำัดัตั�งศูนย์ร้วบร้วมี่ข้อมีู่ลในการ้วิเคร้าะห์ข้อมีู่ลดั้านเทั้คโนโลย ่
สิาร้สินเทั้ศ เพ่�อนำาข้อมีู่ลดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและนวัตกร้ร้มี่ 
ใหมี่่ ๆ ไป็พัฒนาร้ะบบการ้ดัำาเนินงาน ผลิตภัณฑ์์ และบร้ิการ้ของ 
องค์กร้ ภายใต้กลยุทั้ธิ์การ้ยกร้ะดัับดั้านเทั้คโนโลย่สิาร้สินเทั้ศและ 
นวัตกร้ร้มี่ 5 สิ่วนดัังน่� 

พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านความี่มี่ั�นคงป็ลอดัภัยเทั้คโนโลย่ 
สิาร้สินเทั้ศอย่างต่อเน่�อง ผ่านกลยุทั้ธ์ิความี่มัี่�นคงป็ลอดัภัยเทั้คโนโลย่ 
สิาร้สินเทั้ศ  (IT Cyber Security Strategy) เพ่�อความี่สิามี่าร้ถึใน 
การ้ร้ักษาความี่ป็ลอดัภัยของร้ะบบข้อมีู่ล การ้ป็้องกันเคร้่อข่าย 
ข้อมีู่ล และเพิ�มี่ความี่ตร้ะหนักของผู้ใชุ้งานเก่�ยวกับภัยคุกคามี่ไซื้เบอร้์ 
ร้วมี่ไป็ถึึงเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในการ้ตร้วจำจำับและการ้ป็้องกันการ้ถึูก 

2) ก�รู้พัีฒน�ด��นเทคโนโลยี่ส�รู้สนเทศและเทคโนโลยี่ดิจิัทัล 

โจำมี่ต่จำากภัยคุกคามี่ทั้างเคร้่อข่ายอินเตอร้์เน็ต บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ 
วิเคร้าะห์ความี่เส่ิ�ยงและป็รั้บป็รุ้งนโยบายความี่ป็ลอดัภัยฯ ให้สิอดัคล้อง 
ตามี่กฎีหมี่าย อ่กทั้ั�งเพิ�มี่ทั้ักษะและความี่เชุ่�ยวชุาญให้กับบุคลากร้ 
ดั้านความี่ป็ลอดัภัยฯ ใหส้ิามี่าร้ถึรู้้เทั้่าทั้ันการ้เป็ล่�ยนแป็ลงหร้่อภัย 
คุกคามี่ทั้่�อาจำเกิดัขึ�นไดั้

Food
Business IT
Platform

Automation
IT Platform

SPEED IT
Service

AI IT
Platform

O2O IT
Platform
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ร้านเซึ่เว�นอีเลืฟเว�น ส์าข้าทั้ร้ด้ิจิทั้ัลื พาร์คั
สิาขานำาร่้องทั้ดัลอง ในการ้เป็็นดิัจิำทัั้ล สิโตร์้ โดัยติดัตั�งเทั้คโนโลย่ 
ร้ะบบสิแกนใบหน้า Face Recognition เพ่�อให้ร้้านเซื้เว่นอ่
เลฟ่เว่นจำัดัหาหร้่อนำาเสินอสิินค้าทั้่�ลูกค้าต้องการ้ไดั้ง่ายขึ�น 
โดัยร้ะบบดัังกล่าวจำะทั้ำาการ้จำดัจำำาและเก็บข้อมีู่ลพฤติกร้ร้มี่ 
ผู้บร้ิโภค ร้วมี่ทั้ั�ง ยกร้ะดัับมี่าตร้การ้ร้ักษาความี่ป็ลอดัภัย 
ภายในร้้าน เพร้าะกล้องวงจำร้ป็ิดัและร้ะบบสิแกนใบหน้าจำะ 
ทั้ำางานร้่วมี่กัน เพ่�อชุ่วยแยกแยะร้ะหว่างพนักงานกับบุคคล
แป็ลกหน้าไดั้ 

ส์ยั่ามแม็คัโคัร ส์าข้า ด้ิจิทั้ัลื ส์โตร์  
เปิ็ดัให้บริ้การ้สิาขาล่าสุิดั ลำาดัับท่ั้� 129 ด้ัวยคอนเซ็ื้ป็ต์ แม็ี่คโคร้ 
ฟู้่ดัเซื้อร์้วิสิ ท่ั้�ลาดักร้ะบัง และถ่ึอเป็็นสิาขานำาร่้องในการ้เป็็น
ดิัจิำทัั้ล สิโตร์้ แห่งแร้กของแม็ี่คโคร้ ร้วมี่ทัั้�งในธุิร้กิจำค้าส่ิงและ 
บร้ิการ้ดั้านฟู่้ดัเซื้อร้์วิสิในป็ร้ะเทั้ศไทั้ยเพ่�อให้เป็็นต้นแบบห้าง 
ค้าส่ิงอัจำฉริ้ยะ ท่ั้�ใชุ้เวลาในการ้พัฒนาและก่อสิร้้างมี่ากว่า 1 ปี็  
ดั้วยการ้นำา AI ร้วมี่ทั้ั�งอุป็กร้ณ์ดัิจำิทั้ัลและเทั้คโนโลย่ถึึง 32 
ป็ร้ะเภทั้ เพ่�อการ้ทั้ำางานท่ั้�เชุ่�อมี่ต่อกันทัั้�งพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า 

1

2

ร้านนวัตกิรรมี  

โดัยการ้ติดัตั�งกล้อง AI อัจำฉร้ิยะ จำำานวน 25 ตัว ในพ่�นทั้่� ร้้อยละ 20  
ของพ่�นทั้่�ขาย เพ่�อความี่สิามี่าร้ถึในการ้มี่อนิเตอร้์สิินค้าขาดัสิต๊อก 
และเติมี่สิินค้าให้เพ่ยงพอต่อการ้ซ่ื้�อตลอดัเวลา ม่ี่ป้็ายร้าคาอัจำฉริ้ยะ 
ทั้่�สิามี่าร้ถึเป็ล่�ยนสิินค้าทั้ั�งร้้านทั้่�มี่่กว่า 8,000 ร้ายการ้ ไดั้ภายใน 
40 วินาทั้่ ทัุ้ก ๆ คร้ั�งทั้่�มี่่ข้อมีู่ลใหมี่่ ๆ ใชุ้ร้ะบบคิวบัสิเตอร้์ เสิร้ิมี่ 
ทั้่มี่ผู้ชุ่วยให้ชุำาร้ะเงินไดั้อย่างร้วดัเร้็วยิ�งขึ�น ใชุ้ร้ะบบทั้ำาความี่เย็น 
อัตโนมี่ัติและตร้วจำจำับความี่ร้้อน เพ่�อร้ักษาอุณหภูมี่ิและคุณภาพ 
ของสิินค้าได้ัด่ัยิ�งขึ�น ม่ี่การ้ติดัตั�งแผงโซื้ลาร์้เซื้ลล์เพ่�อผลิตกร้ะแสิไฟ่ฟ้่า 
ใชุ้ในสิาขา ทั้ำาให้ชุ่วยลดัพลังงานและป็ร้ะหยัดัค่าไฟ่ลงไดั้กว่า 
ร้้อยละ 35 เพิ�มี่หน้าจำอแสิดังความี่สิามี่าร้ถึในการ้ลดัการ้ใชุ้พลังงานและ 
การ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกของสิาขา     ม่ี่จุำดับริ้การ้ชุาร์้ตร้ถึยนต์ไฟ่ฟ้่า 
เพ่�อสินับสินุนและอำานวยความี่สิะดัวกให้ลูกค้าท่ั้�หันมี่าใชุ้ร้ถึยนต์ไฟ่ฟ้่า

ป็ัจำจำุบันการ้เป็ล่�ยนแป็ลงดั้านเศร้ษฐกิจำมี่่การ้แข่งขันสิูงขึ�นตลอดัเวลาทั้ั�งในร้ะดัับทั้้องถึิ�นและร้ะดัับสิากล บร้ิษัทั้จำึงมี่่การ้วางแผนการ้ 
ดัำาเนินงานพัฒนานวัตกร้ร้มี่ทั้างดั้านเทั้คโนโลย่ เพ่�อยกร้ะดัับการ้แข่งขันและเตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ให้ทั้ันต่อโลก โดัยจำัดัให้มี่่การ้นำาความี่รู้้ 
 ความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ มี่าป็ร้ะยุกต์ใชุ้เสิร้ิมี่สิร้้าง พัฒนาเทั้คโนโลย่ ให้เกิดัโคร้งการ้รู้ป็แบบใหมี่่ทั้่�มี่่ความี่ทั้ันสิมี่ัยอยู่ตลอดัเวลา ทั้ั�งยังสิ่งเสิร้ิมี่ 
ให้เกิดัแนวคิดันอกกร้อบ ผสิมี่ผสิานร้่วมี่กับการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้โคร้งการ้เพ่�อต่อยอดัธิุร้กิจำ สิร้้างความี่ไดั้เป็ร้่ยบทั้างการ้แข่งขันอย่างยั�ง
ย่น โคร้งการ้ตัวอย่าง ไดั้แก่

นวัตกิรรมีกัิบกิารพัฒนาธุิรกิิจีสูุ่ยุคั 4.0 (Digital Transformation)

เพิี�มปรู้ะสิทธิภ�พี 
ก�รู้ทำ�ง�น ก�รู้ให� 
บริู้ก�รู้ข้องเจั��หน��ที� 
ให�ถ้กต�องและแม่นย่ำ� 
ม�กขึ้�น

ล้กค��จัับจ่ั�ย่ได�อย่่�ง 
สะดวกและรู้วดเร็ู้ว 
ม�กที�สุด 

คว�มส�ม�รู้ถในก�รู้ 
ปรู้ะหยั่ดพีลังง�น
รู้�อย่ละ 35

กิารดิ์ำาเนินงาน

ประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

บริ้ษัทั้นำาแนวคิดั ซ่ื้พ่ ออลล์ 4.0 เข้ามี่าป็รั้บใชุ้กับการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำเพ่�อตอบสินองทุั้กไลฟ์่สิไตล์ โดัยเปิ็ดัให้บริ้การ้แบงกิ�งเอเย่นต์ ฝากเงินท่ั้�ร้้าน 
เซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ บร้ิการ้ร้ับ สิ่งพัสิดัุ  ทั้ั�วไทั้ยในชุ่�อสิป็ีดัดั่  การ้ให้บร้ิการ้ร้ับชุำาร้ะบิล ซื้่�อตั�วคอนเสิิร้์ต ผ่านเคาน์เตอร้์เซื้อร้์วิสิ  
การ้ขยายตู้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้าอัตโนมัี่ติ (Vending Machine) ตามี่ชุุมี่ชุนต่าง ๆ อาทิั้ ท่ั้�พักอาศัย อาคาร้สิำานักงาน มี่หาวิทั้ยาลัย โร้งเร่้ยน 
สินามี่บิน สิถึาน่ขนส่ิง โร้งงาน ศูนย์แสิดังสิินค้า ร้วมี่ถึึงโร้งพยาบาลขนาดัใหญ่ท่ั้�ม่ี่ 200 เต่ยงขึ�นไป็ ยอดัขายขั�นตำ�าป็ร้ะมี่าณ 1,600 บาทั้ / เคร่้�อง 
/ วัน  ในปี็ 2562  ม่ี่จำำานวนตู้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้าอัตโนมัี่ติ 761 ตู้ นอกจำากน่�บริ้ษัทั้พัฒนาแพลตฟ่อร์้มี่ด่ัลิเวอร่้�เปิ็ดัตัวแอป็พลิเคชัุนบริ้การ้สัิ�งซ่ื้�อ 
สิินค้าชุ่�อ “7-Eleven Delivery” บริ้การ้ส่ิงตร้งหน้าบ้าน  ส่ิงฟ่ร่้แค่ม่ี่ยอดัสัิ�งซ่ื้�อ 100 บาทั้ขึ�นไป็ โดัยพนักงานร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นจำะทั้ำาหน้าท่ั้� 
จัำดัส่ิงให้ผู้สัิ�งโดัยตร้ง  ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ทั้ดัลองให้บริ้การ้เฉพาะพ่�นท่ั้�ชุุมี่ชุน ท่ั้�อยู่อาศัย ป็ร้ะมี่าณ 100 สิาขา

นวัตกิรรมีกิารบริกิาร  
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บริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของการ้ขับเคล่�อน 
องค์กร้ดั้วยการ้สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่แห่งนวัตกร้ร้มี่  
โดัยการ้สิ่งเสิร้ิมี่ สิร้้างความี่รู้้ ความี่เข้าใจำ และ 
สิร้้างบร้ร้ยากาศให้พนักงานได้ัเกิดัแนวคิดั สิร้้างสิร้ร้ค์ 
สิิ�งใหมี่่ ๆ   ผ่านเวทั้่การ้ป็ร้ะกวดัโคร้งการ้นวัตกร้ร้มี่ 
ภายในของกลุ่มี่ธิุร้กิจำ ซื้่พ่ ออลล์ เพ่�อเชุิดัชุูเก่ยร้ติ 
ให้กับโคร้งการ้ท่ั้�เกิดัผลลัพธ์ิในด้ัานเศร้ษฐกิจำ สิังคมี่ 
และสิิ�งแวดัล้อมี่ มี่่การ้สิ่งเสิร้ิมี่การ้จำัดัการ้ความี่รู้้ 
ภายในกลุ่มี่โดัยนำาวิธิ่การ้ใหมี่่ไป็ขยายผลและ 
แลกเป็ล่�ยนแนวป็ฏิิบัติทั้่�เป็็นเลิศแก่กัน สิ่งเสิร้ิมี่ 
ให้ เกิดัการ้นำาความี่รู้้จำากภายนอกองค์กร้มี่า 
ป็ร้ะยุกต์ใชุ้กับการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำร้วมี่ถึึงการ้สิร้้าง 
ความี่ร้่วมี่มี่่อกับคู่ความี่ร้่วมี่มี่่อภายนอกองค์กร้ 
เพ่�อให้เกิดัวิธิ่การ้ใหม่ี่ในธิุร้กิจำ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ 
ไดั้สิ่งเสิร้ิมี่ให้เกิดัการ้ป็ร้ับป็รุ้งเป็ล่�ยนแป็ลง 
กร้ะบวนการ้ทั้ำางาน ลดัภาร้ะงานท่ั้�ไม่ี่จำำาเป็็น เพ่�อให ้
องค์กร้เกิดัความี่คล่องตัว ทั้ำาให้พนักงานสิามี่าร้ถึ 
สิร้้างสิร้ร้ค์งานทั้่�มี่่คุณค่าและสิร้้างนวัตกร้ร้มี่ 
ให้แก่บริ้ษัทั้ ทัั้นต่อการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของสิภาพการ้ 
แข่งขัน เกิดัวัฒนธิร้ร้มี่นวัตกร้ร้มี่ทั้่�ผู้บร้ิหาร้และ 
พนักงานมี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้สิ่งมี่อบคุณค่ากับ 
ป็ร้ะเทั้ศชุาติ ป็ร้ะชุาชุน และองค์กร้ 

การ้เป็ล่ �ยนแป็ลงอย่างร้วดัเร้็วและฉับพลันของเทั้คโนโลย่ ทั้ำาให้เกิดั 
การ้แข่งขันอย่างรุ้นแร้ง เกิดัธิุร้กิจำใหมี่่สิตาร้์ทั้อัพและผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้่�มี่่ 
นวัตกร้ร้มี่เกิดัขึ�นเป็็นจำำานวนมี่าก ซื้ึ�งอาจำสิ่งผลกร้ะทั้บต่อธิุร้กิจำ เพ่�อให้ 
ทั้ันต่อการ้เป็ล่�ยนแป็ลง บร้ิษัทั้ค้นหาและสิร้้างโอกาสิเชุิงกลยุทั้ธิ์ โดัยการ้ 
สิร้้างความี่ร้่วมี่มี่่อกับคู่ความี่ร้่วมี่มี่่อภายนอกองค์กร้ให้เกิดัวิธิ่การ้ใหมี่่ 
ในธุิร้กิจำ โดัยการ้ขับเคล่�อนผ่านนวัตกร้ร้มี่แบบเปิ็ดั (Open Innovation) 
ทั้ั�งทั้างดั้านเศร้ษฐกิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ เพ่�อสิ่งมี่อบคุณค่าให้กับ 
ป็ร้ะเทั้ศชุาติ ป็ร้ะชุาชุน และองค์กร้ อย่างยั�งย่น

3) วัฒนธรู้รู้มนวัตกรู้รู้ม
โครู้งก�รู้นวัตกรู้รู้มแบบปิด
(Close Innovation)

โคัรงกิาร President Awards 

เป็็นโคร้งการ้เน้นการ้คิดัค้นนวัตกร้ร้มี่ภายในของบร้ิษัทั้  
เพ่�อค้นหาสิินค้าและบริ้การ้ กร้ะบวนการ้ใหม่ี่ ๆ โดัยอาศัย 
ความี่หลากหลายของธิุร้กิจำตอบโจำทั้ย์ของลูกค้าและ 
ผู้บร้ิโภค ร้วมี่ทั้ั�งชุุมี่ชุน สิังคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ 

โคัรงกิารประกิวดิ์คัวามีเป็นเลิศัด้ิ์านกิระบวนกิาร 
(Approval Process Excellence Awards)

เป็็นโคร้งการ้ท่ั้�ให้ความี่สิำาคัญในการ้ป็รั้บป็รุ้งป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
ของกร้ะบวนการ้อนุมี่ัติและการ้ตัดัสิินใจำ เพ่ �อให้การ้ 
ทั้ำางานร้วดัเร้็วและมี่่คุณภาพ (Speed and Quality)  
โดัยนำาร้ะบบ IT เข้ามี่าชุ่วยทั้ำาให้การ้ทั้ำางานม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
สิูงขึ�น เพ่�อตอบโจำทั้ย์ทัุ้ก ๆ หน่วยงานทั้่�เก่�ยวข้อง และ 
ชุ่วยให้พนักงานมี่่ความี่สิุข  

โคัรงกิารปลาฝููงใหญ่ (Big Fish) 

เป็็นโคร้งการ้ทั้่ �เน้นการ้สิร้้างสิร้ร้ค์นวัตกร้ร้มี่ทั้่�มี่าจำาก 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นซื้ึ�งมี่่กร้ะจำายอยู่ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศและต้อง 
ให้บร้ิการ้กับลูกค้าจำำานวนมี่ากในแต่ละวัน โดัยเน้นการ้ 
ทั้ำางานร้ะหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์  
จำำากัดั (มี่หาชุน) เพ่�อเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในกร้ะบวนการ้ 
ทั้ำางาน 
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โครู้งก�รู้นวัตกรู้รู้มแบบเปิด 
(Open Innovation)

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ร้่วมี่กับ 11 องค์กร้ร้ะดัับป็ร้ะเทั้ศ ร้่วมี่จำัดั “โคร้งการ้ความี่ร้่วมี่มี่่อขับเคล่�อนนวัตกร้ร้มี่สิำาหร้ับป็ร้ะเทั้ศ  
Thailand Synergy เพ่�อ SMEs ไทั้ย (เพ่�อเศร้ษฐกิจำ เพ่�อสิังคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ)” ชุ่วยเหล่อและสินับสินุนผลงานวิจำัยแต่ละองค์กร้ 
(ทั้ั�งภาคร้ัฐและภาคเอกชุน) ร้วมี่ไป็ถึึงผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย (SMEs) ให้สิามี่าร้ถึมี่่ชุ่องทั้างและเพิ�มี่โอกาสิทั้างการ้ตลาดั อ่กทั้ั�งเป็็นการ้   
ยกย่องเชุิดัชุู นักวิจำัยและผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้่�สิร้้างผลงานดั้านนวัตกร้ร้มี่ ชุ่วยให้เกิดัการ้พัฒนาและเพิ�มี่ศักยภาพทั้างการ้แข่งขันของป็ร้ะเทั้ศ 
นอกจำากน่� ยังเป็็นการ้สินับสินุนให้เกิดัความี่ร้่วมี่มี่่อร้ะหว่างองค์กร้ภาคร้ัฐและภาคเอกชุนผ่านโคร้งการ้ 7 Innovation Awards 

โคัรงกิาร
President

Award

โคัรงกิาร
ปลาฝููงใหญ่

Approve Process
Excellence

Award

กิารสุ่งเสุริมี
กิารจีัดิ์กิาร
นวัตกิรรมี

Approve Process
Excellence

Award

ปรู้
ะก

�ศ
ผล
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าศั
ผล

ข็ยายผล และแลกิเปลี�ยน
แนวปฏิิบัติที์�เป็นเลิศัแก่ิกัิน

เตรียมีงานประกิาศัรางวัล
รับสุมีัคัรผลงานนวัตกิรรมี

ผ่าน Website และจีากิเคัร้อข็่าย
คัวามีร่วมีมี้อต่าง ๆ

สุนับสุนุนกิารท์ำาโคัรงกิาร 
และคััดิ์เล้อกิโคัรงกิารที์�มีี

คัวามีโดิ์ดิ์เด่ิ์น เพ้�อเข้็าประกิวดิ์

สุ่งเสุริมีให้พนักิงานคั้นหา
ผลงานเพ้�อเข็้าประกิวดิ์

สุ่งเสุริมีให้พนักิงานค้ันหา
ผลงานเพ้�อเข้็าประกิวดิ์

ให้คัำาแนะนำากิารปรับปรุงโคัรงกิาร
ประเมิีนมูีลค่ัาโคัรงกิารและกิลั�นกิรอง

พิจีารณาผลงาน
และให้คัำาแนะนำา
กิารท์ำาโคัรงกิาร

Site Visit 
ประเมีินมีูลคั่า
โคัรงกิาร และ 
Coaching

Site Visit 
ประเมิีนมูีลค่ัา
โคัรงกิาร และ 
Coaching

ตัดิ์สิุน
ผลงาน

สุรุปผลคัวามีรู้
และวิธีิกิารที์�ได้ิ์

จีากิกิารประกิวดิ์

พิจีารณา
กิรั�นกิรอง

ผลงาน และ 
Coaching

พิจีารณา
คััดิ์กิรอง

ผลงานเบ้�องต้น

ตัดิ์สุิน
ผลงาน

สุรุปองคั์คัวามีรู้ วิธิีกิารใหมี่ ๆ
ท์ี�ไดิ์้จีากิกิารประมีวล นำาไปข็ยายผล

และแลกิเปลี�ยนแนวปฏิิบัติท์ี�เป็นเลิศัแกิ่กิัน

สุรุปองค์ัคัวามีรู้ วิธีิกิารใหม่ี ๆ
ที์�ได้ิ์จีากิกิารประมีวล นำาไปข็ยายผล

และแลกิเปลี�ยนแนวปฏิิบัติที์�เป็นเลิศัแก่ิกัิน

สุ่งเสุริมีกิารจีัดิ์กิารนวัตกิรรมีภายในกิลุ่มีธิุรกิิจี
ผ่านกิารให้คัำาแนะนำากิารปรับกิระบวนกิารท์ำางาน

กิาร Coaching และกิารเป็นกิรรมีกิาร
เพ้�อตัดิ์สุินโคัรงกิารนวัตกิรรมีภายในข็องแต่ละหน่วยงาน

CP ALL Innovation Calendar
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โคัรงกิารนวัตกิรรมีภายใน (Close Innovation)
ตัวอย่างโคัรงกิาร President Awards

ข็องฝูากิทั์�วไท์ย ช้อปง่ายแค่ัปลายนิ�ว (24 Shopping) 

พลิกิโฉมี “ฟล์้มีป้ดิ์ผนึกิพิมีพ์ลายข้็าวกิะเพราหมูี”    

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

สนับสนุนให� 
ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้ 
เข้��รู่้วมโครู้งก�รู้กว่�

76 รู้�ย่

สรู้��งกำ�ไรู้ส่วนเพิี�ม 
ข้องเมน้ข้��วกะเพีรู้�หม้ 
ได�ม�กกว่�

4 ล��นบ�ท/ปี

ปรู้ะม�ณ์ก�รู้ย่อดข้�ย่ 
ในปี 2562 รู้วม

ลดปริู้ม�ณ์ข้ย่ะจั�ก 
ก�รู้ใช�สติกเกอร์ู้ได� 
ส้งถึง

เป็นท�งเลือกให�แก่ 
ผ้�บริู้โภคให�เข้��ถึงสินค�� 
ข้�ย่ดีข้องแต่ละจัังหวัด

ปรัู้บปรุู้งกรู้ะบวนก�รู้ 
บรู้รู้จุัให�เป็น Mass  
Production ม�กขึ้�น  

2.1 ล��นบ�ท 

16 ล��นชิ�น/ปี

โดิ์ยปี 2562 มีีโคัรงกิารสุ่งผลงาน
ประกิวดิ์เข้็าร่วมีทั์�งสิุ�น 1,286 โคัรงกิาร 
และมีีผลงานเด่ิ์นดัิ์งนี�

จำากความี่ต้องการ้ซื้่�อสิินค้าขายดั่ป็ร้ะจำำาจำังหวัดั ของคนทั้่�อยู่ต่าง
พ่�นทั้่�ต่างภูมี่ิภาค สิู่การ้สิร้้างชุ่องทั้างการ้จำำาหน่ายออนไลน์ บร้ิษัทั้ 
ทั้เวนต่�โฟ่ร์้ ชุ้อป็ปิ็�ง จำำากัดั ได้ัคัดัเล่อกสิินค้า ซึื้�งส่ิวนใหญ่เป็็นอาหาร้ 
ขึ�นชุ่�อของแต่ละจัำงหวัดั โดัยสินับสินุนการ้พัฒนาให้ผ่านมี่าตร้ฐาน อย. 
และพัฒนาร้ะบบการ้จำัดัสิ่งทั้่ �สิามี่าร้ถึคงความี่สิดัใหมี่่ของอาหาร้ 
ให้ถึึงมี่่อลูกค้า ผ่านร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศหร้่อเล่อกสิ่งถึึง 
บ้านไดั้ตามี่ความี่สิะดัวกของลูกค้า

จำากเมี่นูข้าวกะเพร้าหมีู่ซื้ึ�งมี่่ยอดัขายสิูงกว่า 14 ล้านกล่องต่อป็ี 
ทั้่มี่งานไดั้พัฒนาฟ่ิล์มี่ลามี่ิเนตป็ิดัผนึกกล่องร้่วมี่กับผู้ผลิต ให้มี่่ 
คุณสิมี่บัติทั้นความี่ร้้อน เก็บกักกลิ�นหอมี่ของกะเพร้าไดั้มี่ากขึ�น  
เน่�อฟ่ิล์มี่มี่่ความี่ใสิมี่ากขึ�นทั้ำาให้เห็นความี่น่าร้ับป็ร้ะทั้านของอาหาร้ 
และสิามี่าร้ถึพิมี่พ์ลายลงบนฟ่ิล์มี่ให้บร้ร้จำุภัณฑ์์มี่่ความี่สิวยงามี่ 
แทั้นการ้ใชุ้สิติกเกอร้์แบบเดัิมี่ สิ่งผลให้เมี่นูข้าวกะเพร้ามี่่ความี่ 
น่าร้ับป็ร้ะทั้านมี่ากขึ�น ยอดัขายเพิ�มี่ขึ�น

1
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กิารพัฒนาสิุนค้ัาข็นมีปังแช่เย็น (Fresh Cream Bun) 

เคัร้อข่็ายสุร้างสุุข็สูุ่ปลายด้ิ์ามีข็วาน 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

เป็นท�งเลือกแก่ล้กค��
เบเกอรีู้� ในกลุ่มข้นมปัง
แช่เย็่นในรู้��นเซีเว่น 
อีเลฟื้เว่น 

จัำ�นวนนักศึกษั�ที� 
กำ�ลังศึกษั�ในรู้ะดับ 
ปริู้ญญ�ตรีู้รู้วม

285 คน

เป้�หม�ย่รู้�ย่ได�
ปี 2562 เท่�กับ 

จัำ�นวนผ้�จับก�รู้ 
ศึกษั�และมีง�นทำ� 
แล�วรู้วม

ส�ม�รู้ถต่อย่อดพัีฒน�
เป็นสินค��รู้�ย่ก�รู้อื�น ๆ 
ในกลุ่มข้นมปังแช่เย็่นได�

เกิดปรู้ะโย่ชน์ต่อก�รู้ 
พัีฒน�เศรู้ษัฐกิจั สังคม  
ข้องปรู้ะเทศช�ติให�มี 
คว�มมั�นคง

100 
ล��นบ�ท 

80 คน 

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั (ลาดักร้ะบัง) คิดัค้นการ้ทั้ำาขนมี่ปั็งไส้ิคร่้มี่สิดั 
แชุ่เย็นท่ั้�ม่ี่ความี่อร่้อย นุ่มี่ เบา ไส้ิเยอะ ละมุี่น ละลายในป็าก เกิดั 
จำากการ้คิดัค้นสิูตร้เฉพาะของแป็้ง สิัดัสิ่วนของไขมี่ันและนำ�าตาล  
การ้ขึ�นรู้ป็ การ้อบ ร้วมี่ถึึงเทั้คโนโลย่ในการ้ใส่ิไส้ิให้ม่ี่ความี่น่ารั้บป็ร้ะทั้าน 
ได้ัการ้ตอบรั้บจำากลูกค้าและเป็็นผู้ผลิตขนมี่ปั็งไส้ิคร่้มี่สิดัแชุ่เย็นร้ะดัับ 
อุตสิาหกร้ร้มี่เพ่ยงร้ายเด่ัยวในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย โดัยสิินค้าม่ี่วางจำำาหน่าย 
เฉพาะในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ

จำากการ้ขยายโอกาสิทั้างการ้ศึกษาของซื้่พ่ ออลล์ พบว่าพ่�นทั้่� 5  
จำังหวัดั ภาคใต้ มี่่ความี่ต้องการ้รู้ป็แบบการ้เร้่ยนการ้สิอนทั้่�มี่่ร้ายไดั้ 
ร้ะหว่างเร้่ยน และมี่่อาชุ่พร้องร้ับเมี่่�อจำบการ้ศึกษาอยู่สิูง จำึงเกิดั 
เป็็นโคร้งการ้ความี่ร้่วมี่มี่่อกับหน่วยงานร้าชุการ้ในพ่�นทั้่� เพ่�อเข้า 
แนะแนว สิร้้างร้ะบบการ้ดัูแลนักศึกษาทั้่�มี่่ความี่แตกต่างทั้างดั้าน 
ข้อป็ฏิิบัติทั้างศาสินาและวัฒนธิร้ร้มี่ ม่ี่ผู้สินใจำเข้าเร่้ยนเพิ�มี่เติมี่อย่าง 
ต่อเน่�อง ชุ่วยสิร้้างร้ายไดั้ พัฒนาคุณภาพชุ่วิต และเศร้ษฐกิจำของ 
พ่�นทั้่�ให้ดั่ขึ�น 

3

4
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40 ขั้�นตอนเหลือ

โคัรงกิารนวัตกิรรมีภายใน (Close Innovation)
ตัวอย่างโคัรงกิารประกิวดิ์คัวามีเป็นเลิศัด้ิ์านกิระบวนกิาร (Approval Process Excellence Awards)

Smart CDC from Platform to Learning Center โดิ์ย ศูันย์กิระจีายสิุนค้ัา CDC บางบัวท์อง

SMART PROCESS AUTOMATION  โดิ์ย สุายงานบัญชี และกิารเงิน

ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าแบบควบคุมี่อุณหภูมี่ิมี่่ป็ร้ิมี่าณงานทั้่�เพิ �มี่ขึ �น 
ทั้ำาให้แนวโน้มี่ชุั�วโมี่งการ้ทั้ำางานสิูงขึ�น ทั้่มี่งานจำึงไดั้ป็ร้ับป็รุ้งการ้ 
ทั้ำางานให้เป็็น Digital Platform โดัยเร้ิ�มี่จำากการ้พัฒนาคนให้ 
เป็็นผู้นำาการ้เป็ล่�ยนแป็ลง การ้ป็ร้ับป็รุ้งลดัขั�นตอนการ้ทั้ำางานให้ 

โคร้งการ้ทั้่�นำา RPA : Robotic Process Automation เข้ามี่าชุ่วย
การ้ทั้ำางานทั้่�มี่่รู้ป็แบบซื้ำ�า ๆ  เกิดัภาร้ะงานทั้่�ไมี่่สิร้้างคุณค่า ทั้่มี่งาน 
เล่อกใชุ้ฟ่ร้่แวร้์ และศึกษาวิธิ่การ้ใชุ้ดั้วยตัวเอง และขยายผลโดัย
พัฒนาให้พนักงานเกิดัความี่รู้้ในวิธิ่การ้ใชุ้งานร้ะบบ RPA สิามี่าร้ถึ 
นำาไป็ป็ร้ะยุกต์ใชุ้เพ่�อเป็ล่�ยนแป็ลงการ้ทั้ำางานไดั้เอง เป็็นการ้ทั้ำางาน 
ร้่วมี่กันร้ะหว่างคนกับเคร้่�องจำักร้ สิ่งผลให้ภาร้ะงานลดัลง พนักงาน 
มี่่ทั้ักษะร้องร้ับงานในอนาคต ภาร้ะทั้่�ลดัลงสิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้ใน 
การ้วิเคร้าะห์ และรั้บงานใหม่ี่เพิ�มี่ขึ�น ชุ่วยสิร้้างความี่สุิข ความี่ก้าวหน้า 
ในอาชุ่พ และแร้งจำูงใจำในการ้ทั้ำางานให้แก่พนักงาน

ลดขั้�นตอนก�รู้ทำ�ง�นจั�ก ลดก�รู้อนุมัติ จั�ก 

231 คน
16 ขั้�นตอนเหลือ40 ขั้�นตอนเหลือ

84%21 ขั้�นตอน 111 คน
4 ขั้�นตอน 

ลดเวล�ก�รู้ทำ�ง�น 
คิดเป็นค่�แรู้งรู้วม

4.29 ล��นบ�ท/ปี

จัำ�นวนพีนักง�นล�ออก 
ลดลงจั�ก 

คะแนนคว�มผ้กพัีนข้อง 
พีนักง�นเพิี�มขึ้�นจั�ก

ลดขั้�นตอนและเวล� 
ก�รู้ทำ�ง�นจั�กก�รู้ 
นำ�รู้ะบบ RPA 
ม�ใช�ได� รู้วม

24.76 
ล��นบ�ท

พีนักง�นส�ม�รู้ถเพิี�ม 
ทักษัะในก�รู้เรีู้ย่นรู้้� 
รู้ะบบ และส�ม�รู้ถ 
นำ�ไปปรู้ะยุ่กต์ใช�กับ 
ง�นอื�นๆ ได�เพืี�อ 
รู้องรัู้บก�รู้แข่้งขั้น 
ในยุ่คดิจิัทัล

กร้ะชัุบ และเชุ่�อมี่โยงข้อมูี่ล ร้วมี่ถึึงการ้เล่อกใชุ้เทั้คโนโลย่ท่ั้�เหมี่าะสิมี่ 
กับธุิร้กิจำ โดัยดัำาเนินการ้คร้บกร้ะบวนการ้ตั�งแต่การ้รั้บสิินค้า การ้จัำดั 
สิินค้า การ้ส่ิงมี่อบ และการ้จัำดัส่ิงสิินค้า ลดัขั�นตอนอนุมัี่ติลง 

1

2

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับคัวามีเป็นนวัตกิรรมี

75% เป็น
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โคัรงกิาร Effective Planning for Supply Chain โดิ์ย บริษััท์ ซีพีแรมี จีำากัิดิ์ (ลาดิ์หลุมีแก้ิว)

ป็ัจำจำุบันลูกค้าเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นมี่่การ้สิั �งซื้่ �อสิินค้าเพิ �มี่สิูงขึ �นอย่าง 
ต่อเน่�อง จึำงต้องม่ี่การ้สัิ�งบร้ร้จุำภัณฑ์์กลุ่มี่ถึาดัเพิ�มี่ขึ�น ซึื้�งฝ่ายวางแผน 
ต้องม่ี่การ้ป็รั้บลดัหร่้อเพิ�มี่ยอดัการ้สัิ�งซ่ื้�อของบร้ร้จุำภัณฑ์์กลุ่มี่ถึาดัตามี่ 
ยอดัใชุ้จำริ้งในแต่ละวัน เพ่�อบริ้หาร้พ่�นท่ั้�คลังสิินค้าท่ั้�ม่ี่อยู่อย่างจำำากัดั 
สิ่งผลให้เกิดัการ้ทั้ำางานทั้่�ซื้ำ�าซื้้อนทั้ั�งในสิ่วนฝ่ายวางแผน, ฝ่ายจำัดัซื้่�อ 
ของบร้ิษัทั้ และคู่ค้า จำากการ้ป็ร้ับเป็ล่�ยนแผนการ้ผลิตอาหาร้แบบ 

ลดขั้�นตอนก�รู้ปฏิิบัติง�นจั�ก 

38 วัน 

45 วัน

20 ขั้�นตอนเหลือ

4 ขั้�นตอน 

ส�ม�รู้ถดำ�เนินก�รู้ออก 
สินค��ใหม่ (ในปรู้ะเทศ) 
ได�ภ�ย่ใน

ลดค่�ใช�จ่ั�ย่จััดเก็บ 
และเคลื�อนย่��ย่สินค��

  2.04 ล��นบ�ท/ปี

ค่้ค��ส�ม�รู้ถส่งมอบสินค��
ให�บริู้ษััททันต�มกำ�หนด
รู้�อย่ละ 100

ย่กเลิกขั้�นตอนก�รู้อนุมัติลง 

Chilled บ่อยครั้�ง ทั้ำาให้การ้ส่ิงมี่อบของคู่ค้า ไม่ี่ทัั้นตามี่ความี่ต้องการ้ 
ทั้่�เร้่งดั่วน และสิ่งผลต่อการ้ออกผลิตภัณฑ์์ใหมี่่ชุ้ากว่าแผนงาน  
ทั้่มี่งานไดั้ป็ร้ับป็รุ้งกร้ะบวนการ้ทั้ำางานใน 3 ดั้าน ไดั้แก่ การ้สิร้้าง 
Workflow Online เพ่�อบริ้หาร้ข้อมูี่ลให้ร้วดัเร็้ว, ป็รั้บป็รุ้งขั�นตอน 
การ้สัิ�งซ่ื้�อ และจัำดัทั้ำา Visual Stock ท่ั้�เชุ่�อมี่ต่อกับผู้ส่ิงมี่อบได้ัทัั้นท่ั้ 

3

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

9 
ขั้�นตอน

จั�กเป้�หม�ย่

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  103



โคัรงกิารนวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ (Open Innovation)        
ตัวอย่างโคัรงกิารด้ิ์านสัุงคัมี

Activated Charcoal จีากิเหง้ามัีนสุำาปะหลัง 
ผู้ลุ่งานของบริษัท ต้่อม คาซ่าวา จำากัด 

ผลิตภัณฑ์์จีากิโพรไบโอติกิสุายพันธ์ุิใหม่ีป�องกัินฟนัผุ 
ผู้ลุ่งานของคณิะทันต่แพื่ทยศาสต่ร์
มหาวิทยาลัุ่ยสงขลุ่านครินทร์ 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ท์างธุิรกิิจี ท์างสัุงคัมีและ/หร้อสิุ�งแวดิ์ล้อมี ผลลัพธ์ิและประโยชน์ท์างธุิรกิิจี ท์างสัุงคัมีและ/หร้อสิุ�งแวดิ์ล้อมี

ผลิตภัณฑ์์ผงถึ่านกำามี่ันต์ Activated Carbon คุณภาพสิูงทั้่�ไมี่่ใชุ้ 
สิาร้เคมี่่ ผลิตจำากเหง้ามี่ันสิำาป็ะหลัง ดั้วยการ้พัฒนาเตาเผาร้ะบบ 
ป็ิดัทั้่�ไมี่่ใชุ้พลังงานจำากภายนอก สิามี่าร้ถึให้ความี่ร้้อนกว่า 1,000  
องศาเซื้ลเซื้่ยสิ โดัยป็ร้าศจำากสิาร้เคมี่่ สิามี่าร้ถึนำาไป็พัฒนาเป็็น 
ผลิตภัณฑ์์เพ่�อคุณภาพชุ่วิตสิำาหร้ับการ้จำัดัการ้อาหาร้ป็ลอดัภัย ใน
การ้ถึนอมี่ผักและผลไมี่้ให้เก็บไดั้นานขึ�น เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ชุ่วยเกษตร้กร้ทั้่�ป็ลูกมี่ันสิำาป็ะหลังให้มี่่ร้ายไดั้เพิ�มี่สิูงขึ�นอ่กดั้วย

ผลงานวิจำัยจำากการ้คัดัเล่อกเชุ่�อจำุลินทั้ร้่ย์สิายพันธิุ์ดั่ในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย 
ทั้่ �มี่่ความี่ป็ลอดัภัย ชุ่วยกร้ะตุ ้นภูมี่ิคุ ้มี่กันในน้ ำาลายชุ่วยควบคุมี่ 
จำำานวนเชุ่ �อก่อโร้คฟ่ันผุ ซื้ึ �งสิามี่าร้ถึคงอยู ่ในชุ่องป็ากเพ่ �อกำาจำัดั 
แหล่งเชุ่�อฟ่ันผุไดั้นาน จำึงมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพในการ้ป็้องกันฟ่ันผุ และมี่ ่
ร้าคาถึูกกว่าการ้นำาเข้าผลิตภัณฑ์์ โพร้ไบโอติกจำากต่างป็ร้ะเทั้ศ 
สิามี่าร้ถึพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ ไดั้หลากหลายรู้ป็แบบ เชุ่น 
นมี่เป็ร้่�ยว นมี่อัดัเมี่็ดั ลูกอมี่ และผง สิามี่าร้ถึชุ่วยป็้องกันป็ัญหา 
ฟ่ันผุในวัยเดั็กและผู้สิูงวัย ชุ่วยลดัการ้สิูญเสิ่ยฟ่ันก่อนวัยอันควร้ 

สรู้��งม้ลค่�เพิี�มให�กับเหง��มันสำ�ปะหลัง
โดย่รัู้บซืี�อจั�กเกษัตรู้กรู้ในรู้�ค� 

700 บ�ท/ตัน

ปรู้ะหยั่ดค่�ใช�จ่ั�ย่ในก�รู้รัู้กษั�ฟื้นัผุโดย่ 
ปรู้ะเมินจั�กค่�ใช�จ่ั�ย่ในก�รู้อุดฟื้นัให�กับเด็ก 
กลุ่มอ�ส�สมัครู้จัำ�นวน

1,500 คน
ลดภ�รู้ะค่�ใช�จ่ั�ย่ให�เกษัตรู้กรู้ในก�รู้ข้นย่��ย่ 
เหง��มันสำ�ปะหลังไปเผ�

150 บ�ท/ตัน

ช่วย่เพิี�มรู้�ย่ได�ให�กับเกษัตรู้กรู้
ม�กกว่� 3,000 ครัู้วเรืู้อน ครัู้วเรืู้อนละ 

240,000 บ�ท/ปี

ช่วย่ลดก�รู้นำ�เข้�� Activated Carbon ปีละกว่� 

600 ล��นบ�ท

ลดภ�รู้ะต�นทุนภ�คธุรู้กิจัในก�รู้ถนอมผัก 
ผลไม� ทำ�ให�เก็บได�น�นขึ้�น

ลดปัญห�ก�รู้สรู้��งภ�วะเรืู้อนกรู้ะจักจั�ก 
ก�รู้หยุ่ดเผ�เหง��มันสำ�ปะหลัง

ลดภ�รู้ะภ�ครัู้ฐด��นส�ธ�รู้ณ์สุข้ 
สำ�หรัู้บก�รู้จััดก�รู้อ�ห�รู้ปลอดภัย่และ
ก�รู้จััดก�รู้มลภ�วะเป็นพิีษัในอ�ก�ศและนำ��

ลดค่�ใช�จ่ั�ย่งบปรู้ะม�ณ์ข้องภ�ครัู้ฐ
ในก�รู้แก�ปัญห�ฟื้นัผุและผลที�ต�มม�จั�กฟื้นัผุ

ข้ย่�ย่ผลในผลิตภัณ์ฑ์์อื�น ๆ ได�หล�กหล�ย่  
ซึี�งมีโอก�สที�จัะต่อย่อดและสรู้��งม้ลค่�เพิี�ม 
ได�อีกเป็นจัำ�นวนม�ก ซึี�งในปัจัจุับันมีก�รู้ใช� 
ผลิตภัณ์ฑ์์โพีรู้ไบโอติกเพืี�อสุข้ภ�พีปรู้ะม�ณ์

7,000 ล��นบ�ท

1 2

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

ม้ลค่�ปีละ

607,500 บ�ท

866.49

นวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ (ล้านบาท์)
นวัตกิรรมีแบบป้ดิ์ (ล้านบาท์)

2558

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีาย
2563

2,866 1,236

3,166 1,381

3,776

3,136

4,680

6,821

1,370

2,108
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ตัวอย่างโคัรงกิารด้ิ์านเศัรษัฐกิิจี

137 ดีิ์กิรี นมีท์างเล้อกิเพ้�อสุุข็ภาพ
ผู้ลุ่งานของบริษัท ซิ่มเพิื่�ลุ่ ฟ่ด้ส์ จำากัด  

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ท์างธุิรกิิจี ท์างสัุงคัมีและ/หร้อสิุ�งแวดิ์ล้อมี

เป็็นผลิตภัณฑ์์นมี่อัลมี่อนดั์ UHT ทั้างเล่อกสิำาหร้ับผู้บร้ิโภคทั้่�ร้ักสิุขภาพ 
ต้องการ้แคลเซื้่ยมี่แต่แพ้นมี่วัว โดัยเล่อกถึั�วอัลมี่อนดั์และธิัญพ่ชุชุนิดัทั้่�มี่ ่
คุณป็ร้ะโยชุน์แก่ร่้างกายสูิง ให้ไขมัี่นชุนิดัด่ั ผ่านกร้ร้มี่วิธ่ิการ้สิกัดัในอุณหภูมิี่ 
ความี่ร้้อนสิูงอย่างร้วดัเร้็ว ทั้ำาให้สิาร้อาหาร้อยู่คร้บถึ้วน ใชุ้นำ�าตาลจำาก 
เกสิร้ดัอกมี่ะพร้้าวทั้่�ให้ดััชุน่นำ�าตาลตำ�า (low GI) ชุ่วยการ้เผาผลาญและ 
ย่อยสิลายไขมี่ัน มี่่โฟ่ลิค 70% ของป็ร้ิมี่าณทั้่�ร้่างกายต้องการ้ต่อวัน  
ชุ่วยเสิริ้มี่สิร้้างเซื้ลล์ป็ร้ะสิาทั้ และเป็็นสิาร้อาหาร้ท่ั้�ผู้หญิงตั�งคร้ร้ภ์ต้องการ้ 
มี่ากทั้่�สิุดั อุดัมี่ไป็ดั้วยวิตามี่ิน B, E และ Antioxidants ชุ่วยเสิร้ิมี่สิร้้างสิมี่อง 
ลดัความี่เสิ่�ยงต่อโร้คอัลไซื้เมี่อร้์ เหมี่าะสิำาหร้ับผู้ต้องการ้ควบคุมี่ร้ะดัับ 
นำ�าตาล ผู้ป็่วยโร้คหัวใจำ และผู้ทั้่�มี่่คอเลสิเตอร้อลสิูง และไมี่่ใชุ้คาร้าจำ่แนน 
เพ่�อให้นมี่คงตัว ซื้ึ�งอาจำก่อให้เกิดัอันตร้ายต่อสิุขภาพ

สรู้��งย่อดข้�ย่ทั�งในและต่�งปรู้ะเทศกว่�  

350 ล��นบ�ท/ป ี
และมีก�รู้ส่งออกไปข้�ย่แล�ว 

30 ปรู้ะเทศทั�วโลก

เพิี�มม้ลค่�และสรู้��งชื�อเสีย่งให�สินค��เกษัตรู้
เช่น เกสรู้ดอกมะพีรู้��ว ให�โด่งดังทั�วโลก

สรู้��งตล�ดให�กับนมอัลมอนด์ในปรู้ะเทศไทย่
เป็นเจั��แรู้กและผลักดันให�ตล�ดเติบโตอย่่�งต่อเนื�อง

เพิี�มท�งเลือกให�กับผ้�ที�มีปัญห�ด��นสุข้ภ�พี
ที�ต�องก�รู้ควบคุมนำ��ต�ลและไข้มัน และผ้�ที�แพี�นมวัว

ผ้�บริู้โภคส�ม�รู้ถเข้��ถึงผลิตภัณ์ฑ์์นมที�ดี
ต่อสุข้ภ�พีในรู้�ค�ที�เข้��ถึงได� ผ่�นช่องท�ง 
ก�รู้จััดจัำ�หน่�ย่ที�สะดวกสบ�ย่ม�กขึ้�น

ส่งเสริู้มให�เกิดก�รู้จั��งง�นในปรู้ะเทศ

3

ก�รู้ดำ�เนินง�นขั้บเคลื�อนนวัตกรู้รู้มต่�ง ๆ 
ส�ม�รู้ถคำ�นวณ์เป็นม้ลค่�เพืี�อติดต�มผล
ก�รู้ดำ�เนินง�น ซึี�งในปี 2562 มีผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ด��นนวัตกรู้รู้มที�แสดงเป็นม้ลค่�เชิงเศรู้ษัฐกิจั ดังนี�

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ขั้บเคลื�อนนวัตกรู้รู้ม

คัวามีเป็นนวัตกิรรมี

866.49

นวัตกิรรมีแบบเป้ดิ์ (ล้านบาท์)
นวัตกิรรมีแบบป้ดิ์ (ล้านบาท์)

2558

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีาย
2563

2,866 1,236

3,166 1,381

3,776

3,136

4,680

6,821

1,370

2,108

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  105


