
 มีีผลิตภัณฑ์์และบริกิารใหม่ีที์�มุ่ีงเน้นสุร้างสุุข็โภชนากิาร 
สุุข็ภาพ และสุุข็ภาวะที์�ดีิ์ต่อคันในสัุงคัมีเพิ�มีขึ็�นเป็น

 ณ ปี 256310ร้อยละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

คัดสรู้รู้อ�ห�รู้ปลอดภัย่ 
ห่วงใย่สุข้ภ�พีผ้�บริู้โภค

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

SDG3 กิารมีีสุุข็ภาพและ 
  คัวามีเป็นอยู่ที์�ดีิ์
 3.8 เข้าถึังบริการสุขภิาพื่ 
  ที�มีคุณิภิาพื่ ปลุ่อดภัิย  
  มีประสิทธิภิาพื่

SDG2  ยุติคัวามีหิวโหย
 2.1 ทุกคนสามารถัเข้าถึัง 
  อาหารที�ปลุ่อดภัิย   
  มีคุณิค่าทางโภิช้นาการ 
  แลุ่ะเพีื่ยงพื่อ

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัาและ 
  กิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.1 รักษาการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจ 
  ที�สอดคลุ้่องกับสภิาวการณ์ิ 
  ของแต่่ลุ่ะประเทศ

SDG12 แผนกิารบริโภคัและกิารผลิต 
  อย่างยั�งย้น
 12.4 การบริหารจัดการของเสีย 
  แลุ่ะสารเคมีเพืื่�อลุ่ดผู้ลุ่กระทบ 
  ต่่อสุขภิาพื่ของมนุษย์แลุ่ะ 
  สภิาพื่แวดลุ้่อม

ล��นบ�ท

รู้�ย่ก�รู้ (SKUs)

3,372

193

ย่อดข้�ย่ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ 
ที�ว�งจัำ�หน่�ย่ 
มุ่งเน�นสุข้โภชน�ก�รู้ 
สุข้ภ�พี และสุข้ภ�วะที�ดีขึ้�น

 ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ที�ว�งจัำ�หน่�ย่ 
มุ่งเน�นสุข้โภชน�ก�รู้ 
สุข้ภ�พี และสุข้ภ�วะที�ดีขึ้�น

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 
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รายการผลิต ัณ ์ใหม่ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (ร้อยละสะสม)

ก ร

2562 319
2561 323

2562 193
2561 128

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( i ting)
(รายการ  S )

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( e )
(รายการ  S )

2562 512
2561 451

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (รายการ  S )

ยอดขายสินค้าท้ังหมด

สัดส่วนยอดขายผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ต่อยอดขายท้ังหมด

ยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ

ผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ สุข าพ และสุข าวะท่ีดี
แยกตามประเ ท ในปี 2562

22 รายการ
ได้รับ ealt ier C oice
ยอดขาย 2 2 1 ล้านบาท  

25 รายการ 
ลดโ เดียม  น้ําตาล  ไขมัน และไขมันทรานส์ 
ยอดขาย 1 11  ล้านบาท

5 รายการ 
เพ่ิมคุณค่าทางโ ชนาการ
ยอดขาย 2  ล้านบาท

5 รายการ 
ปรับปรุงสูตร
ยอดขาย 6 ล้านบาท

ร้อยละ 1 6

98.4
ร้อยละ
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คัวามีท้์าท์าย

ป็ัจำจำุบันกร้ะแสินิยมี่การ้บร้ิโภคอาหาร้ทั้่�ดั่ต่อสิุขภาพ  ยังเป็็นกร้ะแสิทั้่�ไดั้ร้ับความี่นิยมี่สิูงขึ�น 
อย่างต่อเน่�อง ผู้บริ้โภคต่างให้ความี่สิำาคัญกับโภชุนาการ้ และแหล่งท่ั้�มี่าของอาหาร้มี่ากขึ�น  
สิ่งผลให้มี่่ผลิตภัณฑ์์อาหาร้เพ่�อสิุขภาพผลิตออกสิู่ทั้้องตลาดัมี่ากขึ�น เทั้คโนโลย่ทั้างการ้ผลิต 
เกิดัขึ�น และพัฒนาอย่างร้วดัเร้็ว สิ่งผลให้ผู้ผลิตสิามี่าร้ถึพัฒนากร้ร้มี่วิธิ่การ้ผลิตให้ไดั้มี่า 
ซึื้�งผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ม่ี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และรู้ป็แบบการ้บริ้โภค ท่ั้�เหมี่าะสิมี่กับผู้บริ้โภคแต่ละ 
ชุ่วงวัยไดั้มี่ากขึ�น จำึงเป็็นทั้่�มี่าของความี่ทั้้าทั้ายทั้่�บร้ิษัทั้ต้องการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้สิ่งเสิร้ิมี่ 
สุิขภาพท่ั้�ด่ัของป็ร้ะชุาชุน โดัยการ้พัฒนาศักยภาพ และยกร้ะดัับข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้วิจัำย 
และผลิตอาหาร้ทั้่�มีุ่่งเน้นในการ้เพิ�มี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ เพ่�อสิ่งมี่อบผลิตภัณฑ์์ทั้างเล่อก 
ดั้านสิุขภาพทั้่�เหมี่าะสิมี่กับผู้บร้ิโภคในแต่ละชุ่วงวัยให้แก่ผู้บร้ิโภคและเพิ�มี่โอกาสิการ้เข้าถึึง 
อาหาร้ทั้่�มี่่คุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยสิู่ผู้บร้ิโภค

คว�มคืบหน��ปี 2562

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นทั้่�จำะสิ่งมี่อบโอกาสิมี่่สิุขภาพทั้่�ดั่ให้กับผู้บร้ิโภค พัฒนาศักยภาพและ 
ยกร้ะดัับข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้วิจำัยทั้่�มีุ่่งเน้นในการ้เพิ�มี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ตามี่ชุ่วงวัย 
ยกร้ะดัับกร้ะบวนการ้ผลิตสิินค้า โดัยกำาหนดันโยบายและแนวป็ฏิิบัติดั้านคุณภาพและ 
โภชุนาการ้คร้อบคลุมี่เร่้�องผลิตภัณฑ์์ การ้เข้าถึึงข้อมูี่ล และการ้ส่ิ�อสิาร้กับผู้บริ้โภค การ้ส่ิงเสิริ้มี่ 
การ้เข้าถึึงสิุขภาวะทั้่�ดั่ กำาหนดัหลักเกณฑ์์ผลิตภัณฑ์์ทั้่�เข้าข่ายผลิตภัณฑ์์เพ่�อสิุขภาพ 
ร้วมี่ถึึงกำาหนดักลยุทั้ธ์ิ สิร้้างการ้รั้บรู้้ของลูกค้าให้ม่ี่คอนเซ็ื้ป็ของสุิขภาพอย่างคร้บทุั้กด้ัาน อาทิั้  
ป็ร้ับภาพลักษณ์ของร้้าน การ้จำัดัเร้่ยงสิินค้า พัฒนาทั้ักษะของพนักงานร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ให้มี่่ความี่รู้้ดั้านการ้จำัดัการ้ผัก ผลไมี่้สิดั เป็็นต้น พร้้อมี่ทั้ั�งกำาหนดัแผนดัำาเนินการ้สิุขภาพ 
ความี่งามี่ และสุิขภาวะท่ั้�ด่ัให้กับลูกค้า ปี็ 2562-2566 มุ่ี่งเน้นการ้ป็รั้บป็รุ้งคุณค่าทั้างโภชุนาการ้ 
ของผลิตภัณฑ์์เพ่�อสิุขภาพกลุ่มี่อาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้าน เคร้่�องดั่�มี่ อาหาร้ว่าง และเบเกอร้่�  
พร้้อมี่ทัั้�งใส่ิใจำคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของผลิตภัณฑ์์  

ก�รู้ข้ย่�ย่ผลรู้��นต�นแบบ 
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้
“กินดี อย่้่ดี มีสุข้”

 โครู้งก�รู้ Meal for Care

 โครู้งก�รู้ Eat Well

 โครู้งก�รู้ พัีฒน�เย่�วชน
รุู่้นใหม่ส่้ก�รู้เป็นนักจััดก�รู้
เกษัตรู้มืออ�ชีพี

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ส่งเสริู้มสุข้ภ�วะที�ดี
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เปาหมาย
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รายการผลิต ัณ ์ใหม่ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (ร้อยละสะสม)

ก ร

2562 319
2561 323

2562 193
2561 128

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( i ting)
(รายการ  S )

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ( e )
(รายการ  S )

2562 512
2561 451

ผลิต ัณ ์ ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี (รายการ  S )

ยอดขายสินค้าท้ังหมด

สัดส่วนยอดขายผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ 
สุข าพ และสุข าวะท่ีดี ต่อยอดขายท้ังหมด

ยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ

ผลิต ัณ ์ท่ีมุ่งเน้นสุขโ ชนาการ สุข าพ และสุข าวะท่ีดี
แยกตามประเ ท ในปี 2562

22 รายการ
ได้รับ ealt ier C oice
ยอดขาย 2 2 1 ล้านบาท  

25 รายการ 
ลดโ เดียม  น้ําตาล  ไขมัน และไขมันทรานส์ 
ยอดขาย 1 11  ล้านบาท

5 รายการ 
เพ่ิมคุณค่าทางโ ชนาการ
ยอดขาย 2  ล้านบาท

5 รายการ 
ปรับปรุงสูตร
ยอดขาย 6 ล้านบาท

ร้อยละ 1 6

98.4
ร้อยละ
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ผลิตภัณฑ์์ที์�มีีคุัณค่ัาท์างโภชนากิาร

โคัรงกิาร “กิินดีิ์ อยู่ดีิ์ มีีสุุข็” 

บร้ิษัทั้มี่่การ้ดัำาเนินการ้วิจำัย และพัฒนาโภชุนาการ้อาหาร้ในผลิตภัณฑ์์ ให้มี่่ป็ร้ิมี่าณสิาร้อาหาร้ทั้่�เหมี่าะสิมี่กับผู้บร้ิโภคแต่ละชุ่วงวัย และ 
ลดัป็ร้ิมี่าณสิาร้บางชุนิดัในอาหาร้ เชุ่น โซื้เดั่ยมี่ นอกจำากน่� ยังมี่่การ้แสิดังคุณค่าทั้างโภชุนาการ้บนฉลากผลิตภัณฑ์์ เพ่�อชุ่วยในการ้ตัดัสิินใจำ 
เล่อกซ่ื้�อสิินค้า 

เพ่�อร่้วมี่สิร้้างสุิขภาพท่ั้�ด่ัส่ิงถึึงม่ี่อลูกค้า โคร้งการ้ “กินด่ั อยู่ด่ั ม่ี่สุิข” ได้ั
ริ้เริ้�มี่ดัำาเนินการ้ขึ�นเพ่�อสินับสินุนการ้ส่ิงมี่อบสิินค้าสุิขภาพ ความี่งามี่ 
และสุิขภาวะท่ั้�ด่ัให้กับลูกค้า โดัยม่ี่การ้เพิ�มี่สิินค้าสุิขภาพท่ั้�หลากหลาย 
คร้บทัุ้กหมี่วดัหมีู่่ และจำัดัหมี่วดัหมีู่่ของสิินค้าอาหาร้เพ่�อสิุขภาพใน 
ร้้านให้โดัดัเดั่น และสิะดัุดัตามี่ากยิ�งขึ�น ร้วมี่ทั้ั�งมี่่การ้จำัดัทั้ำาสิ่�อ 
ป็ร้ะชุาสิัมี่พันธิ์ต่าง ๆ เก่�ยวกับคุณป็ร้ะโยชุน์ของสิินค้า คุณค่าทั้าง 
โภชุนาการ้  เพ่�อสิร้้างการ้รั้บรู้้ให้กับลูกค้า และสัิงคมี่มี่ากยิ�งขึ�น นอกจำาก 
การ้พัฒนาและเพิ�มี่สิินค้าชุนิดัใหมี่่อย่างสิมี่ำ�าเสิมี่อ เพ่�อตอบสินอง 
ความี่ต้องการ้ของลูกค้าแต่ละกลุ่มี่แล้ว ยังม่ี่การ้เพิ�มี่ชุ่องทั้างการ้ขาย 
ออนไลน์ และพัฒนาร้ะบบในการ้ชุำาร้ะเงินให้สิะดัวกยิ�งขึ�น โดัยในชุ่วง 
เดั่อนพฤศจำิกายน 2561 บร้ิษัทั้ไดั้ทั้ดัลองกับร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น  
สิาขาป็ร้ะชุาอุทิั้ศ 17 (ยอดัทั้อง) ม่ี่ยอดัขายสิินค้ากลุ่มี่อาหาร้เพ่�อสุิขภาพ
ร้้อยละ 26.98 ของร้ายได้ัทัั้�งหมี่ดั ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ได้ัสิร้้างร้้าน 
ต้นแบบทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น สิาขาโร้งพยาบาลกรุ้งเทั้พ โดัยมี่่ 

การ้ศึกษาและวิเคร้าะห์พฤติกร้ร้มี่การ้ซ่ื้�อของลูกค้า ข้อมูี่ลสิินค้าขายด่ั 
ของร้้าน ร้วมี่ถึึงสิถึานทั้่�โดัยร้อบของโร้งพยาบาลซื้ึ�งเป็็นทั้่�พักอาศัย 
คอนโดัมิี่เน่ยมี่ เซื้อร์้วิสิอพาร์้ทั้เมี่นต์ โร้งแร้มี่ และหอพัก ซึื้�งสิอดัคล้อง 
กับสิินค้าอาหาร้สิุขภาพของโคร้งการ้ทั้่�สิามี่าร้ถึตอบโจำทั้ย์ของลูกค้า 
ไดั้อย่างลงตัว เชุ่น อาหาร้พร้้อมี่ป็รุ้ง อาหาร้พร้้อมี่ทั้าน เคร้่�องดั่�มี่ 
สิุขภาพ ฯ นอกจำากน่�ยังมี่่การ้การ้ป็ร้ับภาพลักษณ์ของร้้าน และ 
การ้จำัดัเร้่ยงสิินค้าให้มี่่แนวคิดัของสิุขภาพ เพ่�อสิร้้างให้เกิดัการ้ร้ับรู้ ้
ของลูกค้าอย่างคร้บทัุ้กดั้านมี่ากยิ�งขึ�น โดัยมี่่มีุ่มี่สิุขภาพทั้่�มี่่สิินค้า 
หลากหลายพร้้อมี่ให้บร้ิการ้ นอกจำากน่�ยังไดั้ขยายสิาขาไป็ยังทั้ำาเล 
ศักยภาพต่าง ๆ เชุ่น ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น สิาขาป็ร้ะสิานมิี่ตร้ ในทั้ำาเล 
สิถึานศึกษา ร้วมี่ถึึงในทั้ำาเลสิำานักงาน เป็็นต้น ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึอำานวย 
ความี่สิะดัวก และส่ิงมี่อบสิินค้าเพ่�อสุิขภาพให้กับกลุ่มี่ลูกค้านักศึกษา  
และคนทั้ำางาน

หลักเกณ ์ผลิต ัณ ์ท่ีเข้าข่ายผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ
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(รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น ส�ข้�โรู้งพีย่�บ�ลกรุู้งเทพี)

(รู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น ส�ข้�ปรู้ะส�นมิตรู้)

จำากผลการ้ตอบรั้บท่ั้�ด่ัของลูกค้า บริ้ษัทั้ได้ัขยายผลโคร้งการ้ทั้ดัลองเป็็นจำำานวน 13 สิาขา  และม่ี่ยอดัขายสิินค้ากลุ่มี่อาหาร้เพ่�อสุิขภาพเพิ�มี่ขึ�น 
ถึึง 7,250 บาทั้ต่อร้้าน ส่ิงผลให้ม่ี่อัตร้าการ้เติบโตเฉล่�ยเพิ�มี่ขึ�นร้้อยละ 16 ของร้้านท่ั้�เข้าร่้วมี่โคร้งการ้  และในปี็ 2563 บริ้ษัทั้ม่ี่แผนขยายสิาขา 
เพิ�มี่อ่ก 1,000 สิาขา เพ่�อส่ิงมี่อบสิินค้าและบริ้การ้ ด้ัานสุิขภาพ ความี่งามี่ และสุิขภาวะท่ั้�ด่ัให้กับลูกค้าได้ัคร้อบคลุมี่มี่ากยิ�งขึ�น
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โคัรงกิาร Meal for Care

เพ่�อเพิ�มี่ทั้างเล่อกอาหาร้เพ่�อสุิขภาพให้แก่ผู้บริ้โภค บริ้ษัทั้จึำงพัฒนากลุ่มี่สิินค้า และสูิตร้การ้ผลิตสิินค้าทัั้�วไป็ให้ม่ี่คุณค่าโภชุนาการ้มี่ากขึ�น ม่ี่ป็ริ้มี่าณ 
พลังงาน โซื้เดั่ยมี่ ไขมี่ัน และนำ�าตาลทั้่�เหมี่าะสิมี่ต่อมี่่�ออาหาร้ โดัยมี่่เกณฑ์์สิินค้าเพ่�อคุณภาพ (Health Products) สิำาหร้ับสิินค้าร้่วมี่พัฒนา 
และสิินค้าทั้ั�วไป็ชุนิดัใหมี่่ ดัังน่�

นอกจำากน่�ยังมี่่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้อ่�น ๆ ภายใต้โคร้งการ้ “กินดั่ อยู่ดั่ มี่่สิุข” ทั้่�สินับสินุนการ้สิ่งต่อคุณค่าทั้างโภชุนาการ้อาหาร้ ดัังน่�

อ��งอิงเกณ์ฑ์์ต�มปรู้ะก�ศกรู้ะทรู้วงส�ธ�รู้ณ์สุข้ ฉบับ 182 เรืู้�อง 
ฉล�กโภชน�ก�รู้ ว่�ด�วย่เกณ์ฑ์์ก�รู้ลดโซีเดีย่ม นำ��ต�ล พีลังง�น 
เป็นต�น 

เกณ์ฑ์์ท�งเลือกสุข้ภ�พี “Healthier Choice” ข้องมห�วิทย่�ลัย่ 
มหิดล ว่�ด�วย่เรืู้�อง ก�รู้ควบคุมส�รู้อ�ห�รู้ในเกณ์ฑ์์ที�เหม�ะสม 
8 หมวด ได�แก่ โซีเดีย่ม พีลังง�น นำ��ต�ล ไข้มัน เกลือแรู่้ ไฟื้เบอร์ู้ 
เหล็ก เพืี�อให�ก�รู้รัู้บปรู้ะท�นอ�ห�รู้ต่อมื�อเหม�ะสม

พัีฒน�สินค��ให�มีปริู้ม�ณ์โซีเดีย่มไม่เกินรู้�อย่ละ 33 ข้องปริู้ม�ณ์ 
ที�รู่้�งก�ย่ต�องก�รู้ในแต่ละวันต่อถ�ด

พัีฒน�สินค��ให�มีปริู้ม�ณ์โซีเดีย่มต่อถ�ดลดลงจั�กเดิม และอย่้่ 
ในเกณ์ฑ์์ที�ล้กค��ย่อมรัู้บได� สืบเนื�องม�จั�ก สินค��โซีเดีย่มส้งด�วย่ 
based Raw-material หรืู้อ พืี�นฐ�นอ�ห�รู้ โดย่ให�ลดปริู้ม�ณ์ 
โซีเดีย่มลงให�ได�น�อย่ที�สุดเท่�ที�ล้กค��ย่อมรัู้บรู้สช�ติได�

1

2

3

4

อ��งอิงก�รู้กล่�วอ��งท�งสุข้ภ�พี (Health claim) กล่�วถึง 
ก�รู้แสดงรู้้ป รู้้ปภ�พี รู้อย่ปรู้ะดิษัฐ์เครืู้�องหม�ย่ เครืู้�องหม�ย่ 
ท�งก�รู้ค�� หรืู้อข้�อคว�มใด ๆ บนฉล�ก ที�เกี�ย่วข้�องกับอ�ห�รู้  
ส่วนปรู้ะกอบข้องอ�ห�รู้หรืู้อส�รู้อ�ห�รู้ที�เกี�ย่วข้�องกับสุข้ภ�พีทั�ง 
ท�งตรู้งและท�งออก จัำ�แนกเป็น 3 ลักษัณ์ะ ได�แก่ 
 ข้�อ 1. ก�รู้กล่�วอ��งหน��ที�ข้องส�รู้อ�ห�รู้ 
  (Nutrient Function claims) 
 ข้�อ 2. ก�รู้กล่�วอ��งหน��ที�อื�น (other function claims)
 ข้�อ 3. ก�รู้กล่�วอ��งก�รู้ลดคว�มเสี�ย่งข้องก�รู้เกิดโรู้ค  
  (Reduction of disease risk claims) พัีฒน�สินค�� 
  ที�เพิี�มส�รู้อ�ห�รู้ที�มีปรู้ะโย่ชน์ต่อสุข้ภ�พี และมีก�รู้แสดง 
  ข้�อคว�มกล่�วอ��งท�งสุข้ภ�พีข้องอ�ห�รู้บนฉล�กโดย่ 
  ได�รัู้บคว�มเห็นชอบ จั�กสำ�นักง�นคณ์ะกรู้รู้มก�รู้อ�ห�รู้ 
  และย่�ต�มพีรู้ะรู้�ชบัญญัติอ�ห�รู้ พี.ศ. 2522  
  ม�ตรู้�6(10) ม�ตรู้� 40 ม�ตรู้� 41

5

สัดส่วนยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ กลุ่ม O n rand
ต่อยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ ปี 2562 (ร้อยละ)

กลุ่มสินค้า
ท่ีลดน้ําตาล
โ เดียม ไขมัน
และไขมันทรานส์ 

กลุ่มสินค้า
ท่ีปรับปรุงสูตร

ร้อยละ
3.12

ร้อยละ
5.66

ผู้บริโ คท่ีเป็นเดก และเยาวชน
มีความตระหนักเร่ืองอาหาร
และสุข าพมากข้ึน

ยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ
เป็นมูลค่าท้ังส้ิน

2 1 2 1 1  บาท

เติบโตร้อยละ 15.8 จากปี 2561

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่าจากการดําเนินงาน
โครงการดังกล่าว ได้ผลดังน้ี

ประชาชนกว่า 13 ล้านราย 
สามาร เข้า ึงอาหารท่ีปลอด ัย
มีคุณค่าทางโ ชนาการและเพียงพอ
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ผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีที�ออกใหม่ในปี 2562 จั�กก�รู้พัีฒน�รู่้วมรู้ะหว่�ง ซีีพีี ฟ้ื้ด้แล็บ 
ซีีพีี ออลล์ สถ�บันโภชน�ก�รู้มหิดล ซีีพีีแรู้ม โดย่ใช�เกณ์ฑ์์พิีจั�รู้ณ์�เกณ์ฑ์์ที� 5 ข้�อที� 1 
ก�รู้กล่�วอ��งหน��ที�ข้องส�รู้อ�ห�รู้ (Nutrient Function Claims) ดังนี�

ผลดิ์ำาเนินโคัรงกิาร 
Meal for Care

เบอร์เกิอร์ข้็าวเหนียว 
ข้็าวกิล้องไก่ิแซ่บ

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

• เสิร้ิมี่วิตามี่ินบ่ 6 และบ่ 12 สิูง
• ป็ร้ิมี่าณวิตามี่ินทั้่�เติมี่เข้าไป็เพ่ยงพอสิำาหร้ับความี่ต้องการ้
   ของผู้บร้ิโภคในแต่ละวัน

วิตามินบี 6  ม่ี่ส่ิวนชุ่วยในการ้ทั้ำางานตามี่ป็กติของร้ะบบป็ร้ะสิาทั้
วิตามินบี 12  ม่ี่ส่ิวนชุ่วยในการ้ทั้ำางานตามี่ป็กติของร้ะบบป็ร้ะสิาทั้

12 พฤศจำิกายน 2562 ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

• ข้าวกะเพร้าหมีู่ ใชุ้ข้าวสิวยหอมี่มี่ะลิ 100% จำากพ่�นทั้่�เพาะป็ลูก 
  แถึบภาคอ่สิาน ลักษณะหลังหุงจำะมี่่ลักษณะเป็็นเมี่็ดันุ่มี่ หนึบ 
• ส่ิวนของกะเพร้าหมูี่ใชุ้เน่�อหมูี่ป็ลอดัสิาร้เร่้งเน่�อแดังไม่ี่ม่ี่ยาป็ฏิิชุ่วนะ
  และหมีู่ทั้่�มี่่มี่ันน้อยกว่า 5% ทั้ำาให้ข้าวกะเพร้าหมีู่ไดั้สิัญลักษณ์ 
  ทั้างเล่อกเพ่�อสิุขภาพ 
• ใชุ้ใบกะเพร้าพันธิุ์กะเพร้าป็่า ทั้่�มี่่กลิ�นหอมี่และเผ็ดัร้้อนกว่า 
  ใบกะเพร้าทั้ั�วไป็
• ในกร้ะบวนการ้ผลิตกะเพร้าหมีู่มี่่เทั้คนิคพิเศษในการ้ผัดั 
  ทั้ำาให้กะเพร้าหมีู่มี่่ความี่หอมี่กลิ�นกะเพร้า เคร้่�องป็รุ้งร้สิ    
  และมี่่ร้สิชุาติเผ็ดัร้้อน โดัยใบกะเพร้ายังคงสิ่สิวยอยู่

• ได้ัสัิญลักษณ์ทั้างเล่อกเพ่�อสุิขภาพ (Healthier Choice)
• สิามี่าร้ถึเคลมี่ข้อกล่าวอ้าง “เป็็นแหล่งของ /  ม่ี่ โป็ร้ต่นได้ั”
• สิามี่าร้ถึเคลมี่หน้าท่ั้�ของสิาร้อาหาร้ได้ั “ม่ี่โป็ร้ต่นจำำาเป็็นต่อการ้ 
  เจำริ้ญเติบโตและชุ่วยซ่ื้อมี่แซื้มี่ส่ิวนท่ั้�สึิกหร้อของร่้างกาย”
• ส่ิวนของกะเพร้าหมูี่เพิ�มี่ขึ�น 10% จำากสูิตร้เดิัมี่

20 สิิงหาคมี่ 2562 ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

นอกิจีากินี�ยังมีีผลิตภัณฑ์์เพ้�อสุุข็ภาพที์�ออกิใหม่ีในปี 2562  ดัิ์งนี� 

ข้็าวกิะเพราหมูี
ตรา EZYGO

สัดส่วนยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ กลุ่ม O n rand
ต่อยอดขายสินค้าเพ่ือสุข าพ ปี 2562 (ร้อยละ)

กลุ่มสินค้า
ท่ีลดน้ําตาล
โ เดียม ไขมัน
และไขมันทรานส์ 

กลุ่มสินค้า
ท่ีปรับปรุงสูตร

ร้อยละ
3.12

ร้อยละ
5.66

ผู้บริโ คท่ีเป็นเดก และเยาวชน
มีความตระหนักเร่ืองอาหาร
และสุข าพมากข้ึน

ยอดขายของผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ
เป็นมูลค่าท้ังส้ิน

2 1 2 1 1  บาท

เติบโตร้อยละ 15.8 จากปี 2561

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่าจากการดําเนินงาน
โครงการดังกล่าว ได้ผลดังน้ี

ประชาชนกว่า 13 ล้านราย 
สามาร เข้า ึงอาหารท่ีปลอด ัย
มีคุณค่าทางโ ชนาการและเพียงพอ
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อเมีริกิาโน่นำ�าผึ�งร้อน
อเมีริกิาโน่นำ�าผึ�งเย็น 16 oz.
อเมีริกิาโน่นำ�าผึ�งเย็น 22 oz.

ข้็าวผัดิ์ปู

เนสุกิาแฟอเมีริกิาโน่ 
200 มีล.

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

กาแฟ่ ผสิมี่นำ�าผึ�งเพ่�อสิุขภาพทั้ดัแทั้นความี่หวานจำากนำ�าตาลดั้วยนำ�าผึ�ง

1. ลดัป็ร้ิมี่าณไขมี่ันอิ�มี่ตัว จำากร้้อยละ 35 เหล่อร้้อยละ 18
2. ข้าวผัดั ใชุ้ข้าวหอมี่มี่ะลิ
3. เน่�อป็ู ใชุ้เน่�อกร้ร้เชุ่ยงนึ�ง

กาแฟ่ดัำาคุณภาพผลิตจำากเมี่ล็ดักาแฟ่อาร้าบิก้าเบลน มี่่นำ�าตาลน้อย 
ไดั้โลโก้ทั้างเล่อกสิุขภาพ

• ในนำ�าผึ�งม่ี่ส่ิวนป็ร้ะกอบของโป็ร้ต่นและไขมัี่นในป็ริ้มี่าณน้อยในรู้ป็ 
  ของกร้ดัอะมิี่โนและกร้ดัไขมัี่นท่ั้�ร่้างกายสิามี่าร้ถึดูัดัซึื้มี่ไป็ใชุ้ได้ัทัั้นท่ั้
• ได้ัตร้าสัิญลักษณ์ทั้างเล่อกเพ่�อสุิขภาพ, ป็ริ้มี่าณนำ�าตาลและไขมัี่น
  ผ่านเกณฑ์์ (นำ�าตาลทัั้�งหมี่ดัน้อยกว่าหร่้อเท่ั้ากับ 6 กรั้มี่./ 100 มี่ล.
  ไขมัี่นทัั้�งหมี่ดัน้อยกว่าหร่้อเท่ั้ากับ 6 กรั้มี่./ 100 มี่ล.)

วิตามินบี 2 มี่่กร้ะบวนการ้สิร้้างการ้เจำร้ิญเติบโต ชุ่วยในการ้มี่องเห็น 
วิตามินเอ สิร้้างภูมี่ิต้านทั้านการ้ติดัเชุ่�อทั้างเดัินหายใจำเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
 ในการ้มี่องเห็น
ธุาต่เห้ลื็ก ชุ่วยในการ้สิร้้างเมี่็ดัเล่อดัแดัง ป็้องกันโร้คโลหิตจำาง  
 เพิ�มี่ความี่แข็งแร้งของกล้ามี่เน่�อ

• ได้ัสัิญลักษณ์ทั้างเล่อกเพ่�อสุิขภาพ (Healthier Choice)
• ป็ริ้มี่าณนำ�าตาลน้อย 

9 พฤษภาคมี่ 2562

4 กร้กฎีาคมี่ 2562

28 มี่่นาคมี่ 2562

ป็ร้ะมี่าณ 6,870 สิาขา

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ Health & Nutrition สำ�หรัู้บ lowered
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เย็นเย็นจัีบเลี�ยง 400มีล. คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

ป็ร้ิมี่าณนำ�าตาลน้อย

เคร้่�องดั่�มี่สิมีุ่นไพร้ สิมีุ่นไพร้ฤทั้ธิิ�เย็น 12 ชุนิดั เก๊กฮวย, เจำ่ยวกู่หลาน, เง็กเต็ก, 
เฉาก๊วย, ใบหมี่่อน, หล่อฮังก้วย, ร้ากบัว, หญ้าไผ่, ดัอกสิายนำ�าผึ�ง, ดัอกคำาฝอย, 
ชุะเอมี่เทั้ศ, มี่ะตูมี่ เพ่�อเพิ�มี่ความี่สิดัชุ่�น ดัับร้สิเผ็ดัร้้อนจำากภายใน 

7 กุมี่ภาพันธิ์ 2556 ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

บิวติดิ์ริ�งคัอลลาสุกิิน (ชมีพู)

เรดิ์ดีิ์� พิงค์ั 
คัอลลาเจีน + วิตามิีนซี

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

มี่่คอลลาเจำน 2000 มี่ก. สิาร้สิกัดัจำาก สิโนว์มี่ัชุรู้มี่ วิตามี่ินซื้่ วิตามี่ินอ่ แคลอร้่�ตำ�า

เคร้่�องดั่�มี่ชุูกำาลัง มี่่กาเฟ่อ่นสิกัดั 50 มี่ก. ผสิมี่คอลลาเจำน และวิตามี่ินซื้่
สิูตร้นำ�าตาลน้อยลงร้้อยละ 40

คัอลืลืาเจน 2000 มี่ก. มี่่คุณสิมี่บัติชุ่วยเร้่�องผิวพร้ร้ณกร้ะชุับ
วิตามินซีึ่ ชุ่วยให้ผิวกร้ะจ่ำางใสิ และสินับสินุนให้การ้ดูัดัซึื้มี่คอลลาเจำนทั้ำางานได้ัด่ัขึ�น
วิตามินอี ต่อต้านอนุมีู่ลอิสิร้ะ และป็้องกันการ้อักเสิบ

คัอลืลืาเจน ชุ่วยให้ผิวพร้ร้ณกร้ะชุับ 
วิตามินซึ่ีส์้ง ชุ่วยให้ผิวกร้ะจำ่างใสิ และสินับสินุนให้การ้ดัูดัซื้ึมี่คอลลาเจำน
 ทั้ำางานไดั้ดั่ขึ�น

19 มี่่นาคมี่ 2553

20 กร้กฎีาคมี่ 2560

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ทัุ้กสิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ Health & Nutrition กลุ่มเพิี�มคุณ์ค่�ท�งอ�ห�รู้ 

วางจีำาหน่าย
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คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

นอกจั�กนี�ยั่งมีผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีที�ออกใหม่ในปี 2562 ข้องบริู้ษััท ดังนี�
ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง Bellinee’s Bake&Brew “Healthier Choice Coffee”

ชูกิาร์ฟรี คัาราเมีล แมีคัคิัอาโต้

อเมีริกิาโน่เย็น

อเมีริกิาโน่ร้อน

นำ�าตาล 0% และ ไขมี่ัน 0%

ป็ร้ิมี่าณนำ�าตาลน้อย

ไมี่่มี่่นำ�าตาลและ ไขมี่ัน

ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านเบลลิน่� ป็ี 2562

ร้้านเบลลิน่� ป็ี 2562

ร้้านเบลลิน่� ป็ี 2562

40

40

40

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง Kudsan “Healthier Choice Coffee” 

ชูกิาร์ฟรี คัาราเมีล 
แมีคัคิัอาโต้

นำ�าตาลน้อย (11 กร้ัมี่) และ 
ไขมี่ัน 0%

ป็ริ้มี่าณ นำ�าตาลน้อย (11 กรั้มี่) และไขมัี่น 0% 
ให้พลังงานตำ�า 90 กิโลแคลอร้่�ลดัการ้เสิ่�ยง 
เป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านคัดัสิร้ร้ ป็ี 2562 700

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

อเมีริกิาโน่เย็น

ป็ร้ิมี่าณนำ�าตาลน้อย ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านคัดัสิร้ร้ ป็ี 2562 700

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย
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เอสุเพรสุโซ่ร้อน 
และอเมีริกิาโน่ร้อน

ไมี่่มี่่นำ�าตาลและ ไขมี่ัน ลดัการ้เสิ่�ยงเป็็นโร้คเบาหวาน

ร้้านคัดัสิร้ร้ ป็ี 2562 700

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง ซีีพีี ฟ้ื้ด้แล็บ

ข้็าวต้มีหมูีสุำาหรับผู้สูุงวัย

ลดัความี่เค็มี่ เค่�ยวแหลกง่าย 
ดัูดัซื้ึมี่ไดั้ดั่

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ 
ทั้่�ผู้สิูงอายุต้องการ้

10 มี่กร้าคมี่ 2562 50 สิาขา ตามี่โร้งพยาบาล

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์ ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

ตัวอย่่�งผลิตภัณ์ฑ์์เพืี�อสุข้ภ�พีข้อง บริู้ษััท รีู้เทลลิงค์ จัำ�กัด

สุลัดิ์ผักิรวมี

สุลัดิ์อกิไก่ิ

สุลัดิ์ทู์น่าแซ่บ

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

คุัณสุมีบัติข็องผลิตภัณฑ์์

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

ประโยชน์ต่อสุุข็ภาพ

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

จีำานวนสุาข็าที์�วางจีำาหน่าย

นำ�าสิลัดั Homemade 
อร้่อย มี่่ป็ร้ะโยชุน์ 

นำ�าสิลัดั Homemade 
อร้่อย มี่่ป็ร้ะโยชุน์ 

นำ�าสิลัดั Homemade 
อร้่อย มี่่ป็ร้ะโยชุน์ 

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะ 
สิำาหร้ับผู้ทั้่�ลดันำ�าหนัก

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะ 
สิำาหร้ับผู้ทั้่�ต้องการ้โป็ร้ต่น

มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะ 
สิำาหร้ับผู้ทั้่�ลดันำ�าหนัก

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 2561

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 2561

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 2561

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 200 สิาขา

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 200 สิาขา

ร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 200 สิาขา
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คุัณภาพและคัวามีปลอดิ์ภัยข็องผลิตภัณฑ์์

เน่�องจำาก บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อยมี่่การ้ดัำาเนินการ้ต่างกันในห่วงโซื้่คุณค่า บร้ิษัทั้จำึงจำำาเป็็นต้องมี่่แนวทั้างใน 
การ้ป็ฏิิบัติด้ัานคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของผลิตภัณฑ์์ท่ั้�แตกต่างกัน เพ่�อบริ้หาร้จัำดัการ้การ้ดัำาเนินการ้ให้ได้ัมี่าซึื้�งผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ม่ี่คุณภาพและ 
ความี่ป็ลอดัภัยสูิงท่ั้�สุิดัสิำาหรั้บผู้บริ้โภค

แนวท์างกิารบริหารจัีดิ์กิาร บริษััท์ สุยามีแม็ีคัโคัร จีำากัิดิ์ (มีหาชน)

แนวทั้างการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ของแมี่็คโคร้ซื้ึ �งเป็็นผู ้จำัดัหาวัตถึุดัิบ 
และจำัดัจำำาหน่ายสิินค้าสิ่ง ยังคงมีุ่่งเน้นความี่ป็ลอดัภัย คุณภาพ และ 
คุณค่าของอาหาร้เป็็นเร่้�องสิำาคัญท่ั้�สุิดั โดัยการ้ทั้ำางานร่้วมี่กันกับคู่ค้า  
ผู้ผลิตขั�นต้น ผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยตลอดัห่วงโซื้่อุป็ทั้านในการ้คัดัสิร้ร้ 
และพัฒนาอาหาร้กลุ่มี่ซืู้เป็อร้์ฟู่้ดั (Super Food)* ผลิตภัณฑ์์ทั้่� 
ได้ัรั้บร้องมี่าตร้ฐานการ้ผลิตท่ั้�ป็ลอดัภัย อาทิั้ GMP, CODEX, HACCP, 
FSSC จำากหน่วยร้ับร้องร้ะดัับสิากล และสิินค้าคุณภาพพร้่เมี่่�ยมี่ 
ทั้่�มี่่สิัญลักษณ์ Quality Pro เพ่�อให้ลูกค้ามี่ั�นใจำไดั้ว่าผลิตภัณฑ์์ของ 
แมี่็คโคร้ สิดั สิะอาดั ป็ลอดัภัย และดั่ต่อสิุขภาพ  นอกจำากน่�พนักงาน 

แนวท์างกิารบริหารจัีดิ์กิาร บริษััท์ ซีพีแรมี จีำากัิดิ์

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั เป็็นทัั้�งผู้จัำดัหาวัตถุึดิับ และผลิตสิินค้าภายในห่วงโซ่ื้คุณค่า บริ้ษัทั้ม่ี่วิธ่ิการ้คัดัเล่อกวัตถุึดิับและสิินค้าจำากคู่ค้าอย่างเข้มี่งวดั 
ในสิ่วนของการ้ผลิต เพ่�อสิร้้างความี่เชุ่�อมี่ั�นทั้างดั้านความี่ป็ลอดัภัยในอาหาร้ให้กับผู้บร้ิโภค นอกจำากป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายทั้่�เก่�ยวข้องแล้ว 
บริ้ษัทั้ซ่ื้ พ่แร้มี่ จำำากัดั ได้ัพัฒนาร้ะบบการ้ผลิตให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ และได้ัรั้บการ้รั้บร้องมี่าตร้ฐาน HACCP และ GMP ซึื้�งข้อกำาหนดัดัังกล่าว 
ยังถึูกนำามี่าใชุ้กับคู่ค้าท่ั้�เก่�ยวข้องอ่กด้ัวย

1

2

แม็ี่คโคร้ทุั้กคนต้องผ่านการ้ฝึกอบร้มี่และทั้ดัสิอบเพ่�อพัฒนาศักยภาพ 
ความี่รู้้ ความี่เชุ่�ยวชุาญในด้ัานคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ 
คร้อบคลุมี่ทัั้�งกร้ะบวนการ้ ทั้วนสิอบ (Verification) และป็ร้ะเมิี่นผล 
(Evaluation) ดั้านคุณภาพ ความี่ป็ลอดัภัย และความี่เหมี่าะสิมี่ 
ของอุณหภูมี่ิ การ้แบ่งบร้ร้จำุ และร้ะยะเวลาการ้จำัดัสิ่งสิินค้า เพ่�อให ้
ลูกค้ามี่่ความี่พึงพอใจำสิูงสิุดั โดัยในป็ี 2562 มี่่แผนขอการ้ร้ับร้อง 
มี่าตร้ฐานร้ะบบการ้จัำดัการ้ความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ หร่้อ ISO 22000 
ในพ่�นท่ั้�นำาร่้อง  เพ่�อรั้กษาความี่เป็็นผู้นำาด้ัานอาหาร้ป็ลอดัภัย

โคัรงกิาร Eat Well

บร้ิษัทั้ต้องการ้เพิ�มี่ความี่สิะดัวกสิบายให้กับผู้บร้ิโภคในการ้เข้าถึึงเมี่นูอาหาร้ทั้่�มี่่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้เหมี่าะสิมี่สิำาหร้ับแต่ละมี่่�อในแต่ละวัน 
จึำงพัฒนาโคร้งการ้ Eat Well ขึ�นโดัยอาหาร้ท่ั้�อยู่ในโคร้งการ้ดัังกล่าวจำะม่ี่ข้อมูี่ลป็ริ้มี่าณแคลอร่้�และข้อกล่าวอ้างตามี่ป็ร้ะกาศกร้ะทั้ร้วงสิาธิาร้ณสุิข  
แสิดังอยูบ่นฉลาก 

นอกจำากน่� บริ้ษัทั้ส่ิงเสิริ้มี่ให้คู่ค้าจัำดัทั้ำาฉลากโภชุนาการ้ และค่าพลังงาน ไขมัี่น นำ�าตาล และโซื้เด่ัยมี่แบบ จ่ำด่ัเอ (Guideline Dialy Amounts : GDA) 
เพ่�อให้ข้อมีู่ลทั้่�เป็็นป็ร้ะโยชุน์ต่อผู้บร้ิโภค ทั้่�นอกเหน่อจำากป็ร้ะกาศกร้ะทั้ร้วงสิาธิาร้ณสิุข ฉบับทั้่� 394 (พ.ศ. 2561) ร้้อยละ 55.66 ในกลุ่มี่ 
อาหาร้สิำาเร้็จำรู้ป็พร้้อมี่ทั้าน เชุ่น สิาคูถึั�วดัำามี่ะพร้้าวอ่อน แซื้นวิสิหมีู่สิะเต๊ะฯ

ข้��วไรู้ซ์ีเบอร์ู้รีู้�อกไก่ย่่�งสมุนไพีรู้ 
+ นำ��จิั�มซีีฟ้ื้้ด

เส�นหมี�หม้ย่่�ง ข้��วกะเพีรู้�ไก่ ข้��วหอมมะลิผสมไรู้ซ์ีเบอร์ู้รีู้�
ย่ำ�อกไก่ย่่�ง

ณ แปลงเพาะปลูก

1 2 3 4
ณ ูนย์กระจาย

สินค้า
ณ ูนย์จําหน่าย

สินค้า
ณ ข้ันตอนการจัดส่งสินค้า

ท่ีมีคุณ าพช้ันเลิ และปลอด ัย
ครอบคลุมช่องทางดิจิทัล

แนวทางการดําเนินการเร่ืองคุณ าพและความปลอด ัยของอาหารตลอดห่วงโ ่อุปทาน  ข้ันตอน ร
ี ณ ร

ร ก ร
ก ร ร ี
ร ร

ร
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นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ไดั้พัฒนาร้ะบบและขั�นตอนการ้เร้่ยกค่นสิินค้าทั้่� 
เกิดัจำากข้อร้้องเร้่ยนอย่างมี่่คุณภาพ เพ่�อให้มี่ั�นใจำไดั้ว่าจำะไมี่่มี่่สิินค้า 
ท่ั้�ไม่ี่ได้ัคุณภาพส่ิงไป็ถึึงม่ี่อของผู้บริ้โภค หน่วยงาน RQD ซึื้�งทั้ำางาน 
ร่้วมี่กับ Call Service เพ่�อดูัแลและตร้วจำสิอบข้อร้้องเร่้ยน หลังจำาก 
ทั้่�ไดั้ร้ับข้อร้้องเร้่ยนแล้วไดั้มี่่การ้แจำ้งให้ทัุ้กร้้านสิาขาทั้ร้าบและให้มี่่ 
การ้ร้ายงานกลับมี่าท่ั้�หน่วยงาน RQD นอกจำากน่�ยังได้ัใชุ้ข้อร้้องเร่้ยน 
ไป็ตร้วจำสิอบจำากหน่วยงานจำัดัซื้่�ออ่�น ๆ ตามี่ชุนิดัของสิินค้า และมี่ ่
การ้ตร้วจำสิอบไป็จำนถึึงคู่ค้า

แนวท์างกิารบริหารจัีดิ์กิาร บริษััท์ ซีพี ออลล์ จีำากัิดิ์ (มีหาชน)

เน่�องจำากร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นเป็็นสิถึานท่ั้�ในการ้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้า และบริ้การ้ท่ั้�ผู้บริ้โภคสัิมี่ผัสิได้ัโดัยตร้ง จึำงจำำาเป็็นต้องม่ี่หน่วยงานท่ั้�ทั้ำาหน้าท่ั้� 
ตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานคุณภาพสิินค้า และร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ดัังน่�

 หน่วยงานตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานร้ะบบร้้านคุณภาพ (QSSI) 
มี่่หน้าทั้่ �ตร้วจำสิอบการ้จำัดัการ้ของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น  
ทั้ ั �งในดั้านการ้บร้ ิการ้และการ้จำ ัดัการ้คุณภาพสิินค ้า 
เพ ่ � อ ให ้ล ูกค ้ า ไดั้ร้ ับสิินค้าตามี่ทั้่ �มี่าตร้ฐานกำาหนดัใน 
ขั�นตอนการ้ทั้ำางานของหน่วยงานดัังกล่าวมี่่การ้ตร้วจำสิอบ 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทุั้กร้้านทุั้กเด่ัอน

 หน่วยงานตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานคุณภาพสิินค้า (QA) ซื้ึ�งอยู่ภายใต้ 
สิำานักพัฒนาและป็ร้ะกันคุณภาพผลิตภัณฑ์์ (RQD) มี่่หน้าทั้่�กำาหนดั 
มี่าตร้ฐานการ้ป็ร้ับป็รุ้งและพัฒนาคุณภาพของสิินค้า การ้บร้ิหาร้ 
จำัดัการ้คุณภาพร้้านสิาขา โดัยจำะมี่่การ้เล่อกสิุ่มี่ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
เข้าตร้วจำสิอบมี่าตร้ฐานคุณภาพสิินค้า พิจำาร้ณาจำากปั็จำจัำยการ้ร้้องเร่้ยน 
การ้สิุ่มี่ตร้วจำ ร้ะเบ่ยบข้อบังคับกฎีหมี่ายเพ่�อนำาไป็ป็ร้ับป็รุ้งพัฒนา 
มี่าตร้ฐานให้กับผู้เก่�ยวข้อง ไดั้นำาไป็ป็ฏิิบัติอย่างต่อเน่�อง

3

ในปี 2562 
มีีกิารร้องเรียนเกีิ�ยวกัิบ 
สิุนค้ัาและบริกิารที์�ไม่ีได้ิ์ 
มีาตรฐานทั์�งหมีดิ์

7,874 รายกิาร 

ซึ�งมีีกิารเรียกิค้ันหลัง
กิารตรวจีสุอบข้็อเท็์จีจีริงแล้ว 

91 รายกิาร 

รวมีถึงมีีกิารเรียกิเก็ิบสิุนค้ัา
ที์�ไม่ีได้ิ์มีาตรฐาน ก่ิอนที์�จีะ
เกิิดิ์ข้็อร้องเรียนจีากิลูกิค้ัา

19 รายกิาร

ณ แปลงเพาะปลูก

1 2 3 4
ณ ูนย์กระจาย

สินค้า
ณ ูนย์จําหน่าย

สินค้า
ณ ข้ันตอนการจัดส่งสินค้า

ท่ีมีคุณ าพช้ันเลิ และปลอด ัย
ครอบคลุมช่องทางดิจิทัล

แนวทางการดําเนินการเร่ืองคุณ าพและความปลอด ัยของอาหารตลอดห่วงโ ่อุปทาน  ข้ันตอน ร
ี ณ ร

ร ก ร
ก ร ร ี
ร ร

ร

กระบวนการเรียกคืนสินค้า

ก

ร

ร ร รี
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ณ
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แนวท์างกิารจัีดิ์กิารสิุนค้ัาที์�เกีิ�ยวกัิบสิุ�งมีีชีวิตดัิ์ดิ์แปลงพันธุิกิรรมี (GMOs)

คัวามีร่วมีม้ีอกัิบภาคัรัฐ ภาคัเอกิชนสุ่งเสุริมีกิารเข้็าถึงสุุข็ภาวะที์�ดีิ์

จำากข้อกังวลของผู้บร้ิโภคเร้่�องสิินค้าทั้่�เก่�ยวกับสิิ�งมี่่ชุ่วิตดััดัแป็ลง 
พันธิุกร้ร้มี่ ป็ร้ะกอบกับบร้ิษัทั้ต้องการ้สิ่งเสิร้ิมี่คุณภาพ และ 
ความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ บริ้ษัทั้จึำงมุ่ี่งมัี่�นสิร้ร้หา คัดัเล่อกและพัฒนา 
สิินค้านวัตกร้ร้มี่ทั้่�สิร้้างเสิร้ิมี่คุณค่าทั้่ดั่ให้กับทัุ้กชุ่วงชุ่วิต ตลอดัจำน 
คัดัสิร้ร้วัตถึุดัิบคุณภาพจำากแหล่งทั้่�มี่าทั้่�จำัดัการ้ดั้วยความี่ร้ับผิดัชุอบ 
ควบคุมี่คุณภาพตลอดักร้ะบวนการ้ตั�งแต่วัตถึุดัิบต้นทั้างไป็จำนถึึง 
ผลิตภัณฑ์์ป็ลายทั้างดั้วยมี่าตร้ฐานสิากล ตลอดัจำนพิจำาร้ณาการ้ใชุ้ 
วัตถุึดิับจำากเทั้คโนโลย่ชุ่วภาพเป็็นทั้างเล่อกทัั้�งน่� บนพ่�นฐานการ้วิจัำย
ทั้างวิทั้ยาศาสิตร้์และการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่ป็ลอดัภัยต่อผู้บร้ิโภคโดัย 
หน่วยงานภาครั้ฐท่ั้�เก่�ยวข้อง

นอกจำากโคร้งการ้ตามี่แนวทั้างการ้ดัำาเนินงานหลักแล้ว บร้ิษัทั้ยังร้่วมี่มี่่อกับภาคร้ัฐ ภาคเอกชุนในป็ร้ะเทั้ศในการ้ให้ความี่สิำาคัญต่อสิุขภาพ 
ของผู้บริ้โภคผ่านโคร้งการ้อ่�น ๆ ได้ัแก่

ร้้านยา เอ็กซื้์ต้า พลัสิ จำัดัทั้ำา โคร้งการ้ชุุมี่ชุนสิุขภาพดั่ ร้่วมี่กับ  
เจ้ำาหน้าท่ั้�จำากโร้งพยาบาลต่าง ๆ จัำดักิจำกร้ร้มี่ตร้วจำสุิขภาพเบ่�องต้น อาทิั้
ตร้วจำวัดัความี่ดััน วัดัร้ะดัับนำ�าตาลในเล่อดั ค่าดััชุน่มี่วลกาย  ให้ความี่รู้้
ด้ัานการ้ออกกำาลังกายอย่างถูึกวิธ่ิ ป็รึ้กษาการ้ใชุ้ยาโดัยเภสัิชุกร้ และ 
ร้ับบร้ิจำาคยาเหล่อใชุ้เพ่�อนำาไป็บร้ิจำาค ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ไดั้ขยายผล 
จัำดักิจำกร้ร้มี่ดัังกล่าวตามี่ร้้านขายยาในชุุมี่ชุน จำำานวน 18 พ่�นท่ั้� เพ่�อ 
สินับสินุนให้ทุั้กคนม่ี่สุิขภาพด่ั และชุุมี่ชุนม่ี่ความี่สุิข 

โคัรงกิารชุมีชนสุุข็ภาพดีิ์ 

บร้ิษัทั้จำึงมี่่นโยบายชุัดัเจำนในการ้เคาร้พและป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่าย 
และร้ะเบ่ยบข้อบังคับในเร่้�อง GMOs ของป็ร้ะเทั้ศท่ั้�บริ้ษัทั้ม่ี่การ้ดัำาเนิน 
ธุิร้กิจำหร่้อการ้ลงทุั้นอย่างเคร่้งครั้ดั ร้วมี่ถึึงข้อกำาหนดัของลูกค้าซึื้�งไม่ี่ 
ขัดัต่อกฎีหมี่ายและร้ะเบ่ยบข้อบังคับในเร่้�อง GMOs โดัยให้คู่ค้าตอบ 
แบบสิอบถึามี่การ้จัำดัหาวัตถุึดิับท่ั้�ม่ี่ GMOs และแนบหลักฐานใบรั้บร้อง 
มี่าแสิดังร้่วมี่ในกร้ณ่ทั้่�กล่าวอ้างว่าสิินค้าของคู่ค้าป็ลอดัวัตถึดุัิบทั้่�มี่่ 
GMOs ตามี่กลุ่มี่เสิ่�ยงตามี่กฎีหมี่าย เพ่�อให้บร้ิษัทั้สิามี่าร้ถึสิ่งมี่อบ 
ผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ม่ี่คุณภาพ ป็ลอดัภัยต่อการ้บริ้โภคและสิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบ
ย้อนกลับได้ั ไป็ยังลูกค้าและผู้บริ้โภค

เน่�องจำากบร้ิษัทั้ต้องการ้ร้ักษาความี่พึงพอใจำในสิินค้าและบร้ิการ้ของลูกค้าป็ัจำจำุบันให้มี่่ความี่พึงพอใจำในคุณภาพของสิินค้าและบร้ิการ้ของ 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ดัำาเนินการ้ภายใต้หลักการ้ Service, Assortment, Value, Environment, Quality, Cleanliness หร่้อเร่้ยกโดัยย่อว่า 
SAVEQC หลักการ้ดัังกล่าวถูึกถ่ึายทั้อดัไป็ยังหน่วยงานต่าง ๆ ร้วมี่ถึึงบริ้ษัทั้ย่อยท่ั้�ดัำาเนินธุิร้กิจำเก่�ยวเน่�องกับร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นเพ่�อนำาไป็ป็ร้ะยุกต์ใชุ้

สุร้างคัวามีพึงพอใจีและคัวามีผูกิพันกัิบลูกิค้ัาด้ิ์วยหลักิ SAVEQC
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จํานวนการเข้า ึง
คนในชุมชน

2  คน

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ

ร้อยละ 1
ผู้ร่วมกิจกรรม
ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
และผู้ท่ีมีอาการเส่ียง
มีสุข าพดีข้ึน

ร้อยละ 
ผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
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บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั จัำดักิจำกร้ร้มี่ส่ิงเสิริ้มี่ความี่รู้้ด้ัานอาหาร้ป็ลอดัภัย 
คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และสุินทั้ร่้ยภาพในการ้บริ้โภคให้กับเยาวชุน 
โดัยดัำาเนินการ้มี่าอย่างต่อเน่�องกว่า 10 ป็ี เยาวชุนทั้่�เข้าร้่วมี่ 
กิจำกร้ร้มี่จำะได้ัรั้บป็ร้ะสิบการ้ณ์ในการ้ทั้ำาอาหาร้ท่ั้�ม่ี่ป็ร้ะโยชุน์ แต่งหน้า 
เค้กตามี่จิำนตนาการ้ ร้วมี่ถึึงป็ลูกผักท่ั้�สิามี่าร้ถึนำาไป็รั้บป็ร้ะทั้านได้ั 
ผนวกกับความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ ส่ิงเสิริ้มี่ให้กล้าคิดักล้าแสิดังออก พร้้อมี่ 
สิอดัแทั้ร้กความี่รู้้ด้ัานอาหาร้ป็ลอดัภัย คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และ 
สิุนทั้ร้่ยภาพในการ้บร้ิโภคอาหาร้ ดั้วยความี่เชุ่�อมี่ั�นว่าการ้ป็ลูกฝัง 
ความี่รู้้เร่้�องการ้บริ้โภคอาหาร้ท่ั้�ถูึกหลักโภชุนาการ้ ตั�งแต่วัยเด็ักจำะก่อ 
ให้เกิดัเป็็นพฤติกร้ร้มี่การ้บร้ิโภคทั้่�ถึูกต้อง และสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ะยุกต์
ใชุ้ในชุ่วิตป็ร้ะจำำาวันได้ั ซ่ึ่�งในปี็ 2562 มีเยั่าวชนเข้้าร�วมโคัรงการ 
ดั้งกลื�าวแล้ืวกว�า 333 คัน

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ร่้วมี่กับ สิถึาบัน 
วิจำัยวิทั้ยาศาสิตร้์และเทั้คโนโลย่แห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ย (วว.) กร้ะทั้ร้วง 
การ้อุดัมี่ศึกษา วิทั้ยาศาสิตร์้วิจัำยและนวัตกร้ร้มี่ (อว.) ร่้วมี่กันวิจัำย 
และพัฒนาการ้เตร้่ยมี่สิาร้สิกัดัจำากสิ่วนคัดัทั้ิ�งของกะเพร้า (ดัอกกิ�ง 
ก้าน และลำาต้น) จำากโร้งงานผลิตอาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้านและ 
การ้ศึกษาฤทั้ธิิ�ลดัไขมี่ัน ป็กป็้องเซื้ลล์ตับ ฆ่าเซื้ลล์มี่ะเร้็ง สิานต่อ 
ป็ณิธิานอันมุ่ี่งมัี่�นของซ่ื้พ่ ออลล์ “ร่้วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งปั็นโอกาสิ 
ให้ทุั้กคน” ท่ั้�จำะร่้วมี่พัฒนาสิิ�งแวดัล้อมี่ ชุุมี่ชุนและสัิงคมี่อย่างต่อเน่�อง

วัตถึุป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่ให้เกิดัความี่ร้่วมี่มี่่อทั้างวิชุาการ้ในดั้าน 
การ้ศึกษา ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ของ พ่ไอเอ็มี่ ร่้วมี่กับ มี่.พะเยา พัฒนา 
เยาวชุนรุ่้นใหม่ี่สู่ิการ้เป็็นนักจัำดัการ้เกษตร้ม่ี่ออาชุ่พ ท่ั้�มี่องเห็นความี่ 
สิำาคัญของภาคการ้เกษตร้ สิามี่าร้ถึนำาความี่รู้้ด้ัานนวัตกร้ร้มี่ ด้ัาน 
วิทั้ยาศาสิตร้์และเทั้คโนโลย่ทั้างการ้เกษตร้มี่าผสิานกับภูมี่ิป็ัญญา 
ทั้้องถึิ�นดั้านการ้เกษตร้ให้เหมี่าะสิมี่กับสิภาพภูมี่ิศาสิตร้์ เศร้ษฐกิจำ 
และสิังคมี่ในยุคดัิจำิทั้ัล เพ่�อเพิ�มี่คุณค่าทั้างโภชุนาการ้ และป็ร้ิมี่าณ 
ผลผลิต ควบคู่ไป็กับการ้ยกร้ะดัับความี่ป็ลอดัภัยในอาหาร้จำากสิาร้เคม่ี่ 
ทั้่�ตกค้างถึึงผู้บร้ิโภคและเกษตร้กร้น้อยลง ร้วมี่ถึึงพัฒนาบุคลากร้  
แลกเป็ล่�ยนองค์ความี่รู้้ด้ัานงานวิจัำย ให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์ร่้วมี่กันอย่างม่ี่
ป็ร้ะสิิทั้ธิิผล

CPRAM Junior Chef

โคัรงกิารวิจัียสุารสุกัิดิ์จีากิกิะเพรา 

โคัรงกิารพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ี
สูุ่กิารเป็นนักิจัีดิ์กิารเกิษัตรม้ีออาชีพ
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ร้อยละ 1
ผู้ร่วมกิจกรรม
ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
และผู้ท่ีมีอาการเส่ียง
มีสุข าพดีข้ึน

ร้อยละ 
ผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
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