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นวัตกรรมสร้างปัญญา
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
มูลคานวัตกรรมจากผลิตภัณฑ
บร�การ และปรับปรุงกระบวนการ

4,786

ลานบาท

ผลงานนวัตกรรม
ที่สงเขาประกวด

1,308

ผลงาน

ผลงานว�จัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ

677

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายป 2563
เพ��มมูลคานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การบร�การ และกระบวนการให ไดอีก

รอยละ

50

(เทียบกับมูลคาจากปฐาน 2559)

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
มูลคานวัตกรรม (ลานบาทสะสม)

2559
2560
2561
2562
2563

ผลงาน

มูลคานวัตกรรมเพ��มข�้น (รอยละ)

4,547
5,961
6,235
8,596
7,279
เปาหมาย ณ ป 2563
6,820 ลานบาท

2559
2560
2561
2562
2563

100
131
137
189
160
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 150

หมายเหตุ 1. มูลคานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การบร�การ และกระบวนการ
2. คานํา้ หนักการเปลีย่ นแปลงของกิจกรรมทีเ่ กิดข�น้ (Deadweight) ถูกนํามาใชในการประเมินมูลคาสะสม

SDG8 สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง
และยัง่ ยืน การจางงานทีเ่ หมาะสมสําหรับทุกคน
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ทีส่ งู ข�น้ ผานการทําใหหลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุงเนนใน
ภาคสวนที่มีมูลคาเพ��มสูงและใชแรงงานเขมขน
SDG9 สงเสร�มอุตสาหกรรมนวัตกรรม
และโครงสรางพ�้นฐาน
9.5 เพ��มพ�นการว�จัยทางว�ทยาศาสตร ยกระดับ
ข�ดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม มีการสงเสร�มนวัตกรรมและ
ใหเพ��มจํานวนผูทํางานว�จัยและพัฒนา และ
การใชจา ยในการว�จยั และพัฒนาใหเพ�ม� มากข�น้
SDG17 การมีสวนรวมในเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน
17.8 กลไกการเสร�มสรางข�ดความสามารถดาน
ว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และเพ��มพ�นการใชเทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ�งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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ความเสี่ยงและโอกาส

ความคืบหนาป 2563
การตรวจนับสินคาดวยเสียง
สังเคราะห ผานเคร�อ่ ง Smart Phone
โครงการนําเทคโนโลยีมาใชกบั
การสัง่ สินคาในรานเซเวนอีเลฟเวน
การขยายผลโครงการนวัตกรรม
ของป 2562

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนางานวิจัย และ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้ มุง่ ด�ำเนินงานเพือ่ ไปสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำ
แห่งการบริหารจัดการนวัตกรรมแห่งอนาคตในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์การบริการ
และขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมคุณค่า

การดําเนินงาน
ของศูนยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

02
การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation)

03
วัฒนธรรมนวัตกรรม
(Innovation Culture)

HOME

01

ให้กับประเทศ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
บริษทั ยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภายนอกองค์กร โดยการก�ำหนดกรอบและแนวทางการด�ำเนินงาน
ผ่านแนวทาง

HEALTH

แนวทางการด�ำเนินงาน

HEART

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา
มีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภค บริษัท
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการพัฒนาตนเองและองค์กรอยูเ่ สมอ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
และปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะภายใต้
ภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปีทผี่ า่ นมา ทีส่ ง่ ผลต่อการสร้างแนวทาง
วิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) และการบริโภครูปแบบใหม่ผา่ นทางเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มากยิง่ ขึน้ บริษทั จึงสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีรวมทัง้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่ ามารถส่งเสริมความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภค ครอบคลุมทุกด้านของการด�ำเนินงาน
รวมทัง้ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ

ภาคผนวก
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่
(New Normal) อาทิ ผู้บริโภคช้อปออนไลน์ สั่งอาหารออนไลน์ ช�ำระเงินด้วย Mobile Banking มากขึ้น มีการท�ำงานจากที่บ้าน (Work
from Home) รวมถึงการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อ
บริษทั เล็งเห็นความส�ำคัญของการใช้เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ช่วยให้การด�ำเนินชีวติ ในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างสะดวกสบาย
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด�ำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการ True Money Wallet Master
จากการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ลูกค้าออกจากบ้านน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทจึงมีแนวคิดเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขายจากการขายสินค้าผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน และทักษะการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้า
จะได้รับหากเลือกซื้อสินค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet ช่วยสร้างประสบการณ์และกระตุ้น
การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ยอดขายเพ�่มข�้น

665 บาท ตอวันตอสาขา

เพ�่มฐานลูกคา

35 ราย ตอวันตอสาขา

โครงการ CPRAM New Normal
จากการทีบ่ ริษทั มีความมุง่ หวังให้พนักงานปลอดภัยจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงได้กำ� หนดนโยบายการเพิม่ ระยะห่าง และการท�ำงาน
จากที่บ้าน (Work from Home) พร้อมทั้งก�ำหนดให้บริษัท ผู้ส่งมอบ และลูกค้ามีนโยบายและมาตรการการป้องกันการระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อขัน้ ตอนการประเมินผูส้ ง่ มอบและการเข้าตรวจ ณ สถานประกอบการของผูส้ ง่ มอบ
และลูกค้า บริษัทจึงได้นำ� เทคโนโลยีดจิ ิทัลเข้ามาช่วยในการท�ำงานแบบวิถีใหม่ผ่านรูปแบบออนไลน์และแอปพลิเคชัน อาทิ การใช้ระบบ
Screening Online ระบบ Online Interview รวมถึงการใช้ Co-working Space เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการท�ำงาน รวมทั้ง
เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบายของบริษัทอีกด้วย

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่อง

พนักงานมีองคความรู
ในการปองกันตนเอง
จากโรคระบาดและ
การใชชีวิตประจําวัน

พนักงาน
มีความปลอดภัย
ในการทํางาน
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สรุปผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม
มูลคานวัตกรรม (ลานบาท)
ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมแบบเปด

นวัตกรรมแบบปด

2561

3,136

2561

2562

4,680

2563

3,681

1,370

2562
2563

2,108
1,105

HEART

ผลงานที่สงเขาประกวด (ผลงาน)
ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมแบบเปด
2561

นวัตกรรมแบบปด
105

2562

120

2563

152

2561

826

2562

1,167

2563

1,156

ผลงานที่ ไดรับรางวัล (ผลงาน)
ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมแบบเปด

นวัตกรรมแบบปด
26

2561

2562

40

2562

2563

39

2563

96
119

HEALTH

2561

80

จํานวนนวัตกร (รายสะสม)

2561

677

ผลงานว�จัยและพัฒนา
ดานเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ

ราย

3

สิทธิบัตร

2,491
9

2563

ราย

อนุสิทธิบัตร

4,979
400

ราย
บุคลากรดานว�จัย
และพัฒนา

ราย

HOME

270

2562

16

ลานบาท
งบประมาณดานว�จัย
และพัฒนา
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1. การด�ำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึน้ เพือ่ พัฒนา
งานด้ า นวิ จั ย และเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้แก่องค์กร รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation Development Office : STIDO)
เพือ่ ขับเคลือ่ นขีดความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ขยายผลอย่างต่อเนือ่ งตามยุทธศาสตร์
ขององค์กร ผ่านการด�ำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคิดค้นและถ่ายทอด รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ศูนย์เทคโนโลยีจ�ำนวน 7 ศูนย์ ดังนี้
3
2
ศู
น
ย
เ
ทคโนโลยี
1
ศูนยเทคโนโลยี
การกอสราง
การพาณิชย

ศูนยเทคโนโลยี
ชีวภาพ

4
ศูนยเทคโนโลยี
ดิจ�ทัล

5

6

7

ศูนยเทคโนโลยี
โลจ�สติกส

ศูนยบร�หารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนยเทคโนโลยี
หุนยนต

โดยในปี 2563 มีผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ท�ำการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนงานจ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบ
รู้จ�ำสินค้าภายในร้านค้าปลีกจากภาพหลายมุมมอง (In-store Product Recognition from Multiple Views Images) โดยใช้ AI
Technology โครงการเกมการพยากรณ์ความถนัดทางอาชีพ (Vocational Interest Test) โดยใช้รูปแบบของเกมในการวิเคราะห์
ค้นหาความถนัดและความเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ และโครงการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับพร้อมอุปกรณ์ติดตามการท�ำงานแบบ
มัลติเซ็นเซอร์โดยใช้ Robotics Technology ทีส่ ามารถน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั ไปขยายผลสูก่ ารท�ำวิจยั เชิงลึกและน�ำไปประยุกต์
ในการใช้งานจริงต่อไป
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทย่อยและหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด
เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ การทดสอบ และรองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษทั อืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาจ�ำนวน 7 ราย โดยในปี 2563
มีผลงานและพัฒนาเทคโนโลยีจ�ำนวน 6 ผลงาน และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไปแล้ว 6.4 ล้านบาท
HEART
HEALTH

(Circular Economy) ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และ
การเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์โดยค�ำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่เราสามารถ
ควบคุมได้โดยตรงในประเด็นดังต่อไปนี้ : ประโยชน์ที่ได้รับ
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ
สามารถด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าสูงสุด
และการจัดหาวัสดุทมี่ าจากแหล่งทรัพยากรทีส่ ามารถทดแทนได้
(Sustainably-managed Renewable Resources) ปัจจุบัน
มีบคุ ลากรด้านวิจยั และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จำ� นวน 55 ราย
โดยในปี 2563 มีผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จำ� นวน 668 ผลงาน
และมีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา 9.55 ล้านบาท

HOME

ส�ำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ท�ำหน้าทีใ่ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่
โดยด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดแนวคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้
ตลอดจนการพัฒนาสูตรสินค้า การพัฒนากรรมวิธีการผลิต
กระบวนการบรรจุ หี บ ห่ อ กระบวนการเก็ บ รั ก ษา และ
กระบวนการขนส่งสินค้า เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐานก่อนส่งถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และค� ำ นึ ง ถึ ง
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น บนแนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
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2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
บริษทั มีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเป็นผูก้ ำ� กับดูแลท�ำหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร พร้อมทั้งด�ำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบั พนักงานในองค์กร ตลอดจนการปรับปรุงการตรวจสอบความผิดปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อน�ำไปใช้ ในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบการด�ำเนินงานนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร รวมถึง
ด้านการก�ำกับดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ในการยกระดับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 5 ส่วน ดังภาพ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
SPEED IT
Service

Food
Business IT
Platform

Automation
IT Platform

O2O IT
Platform

AI IT
Platform

พร้อมทัง้ มีการก�ำหนดกลยุทธ์ความมัน่ คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ด�ำเนินงานวิเคราะห์ความเสีย่ งและปรับปรุงนโยบายด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
การป้องกันเครือข่ายข้อมูล การเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจจับ รวมทัง้ การเพิม่
ความตระหนักเรือ่ งภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนการเพิม่ ทักษะและความเชีย่ วชาญ
ให้กับผู้ใช้งานและบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงให้ความรู้
พนักงานทุกระดับให้รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง และภัยคุกคามทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
เพือ่ ป้องกันการถูกโจมตีระบบของบริษทั ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทมีการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ
เพื่อต่อยอดธุรกิจและยกระดับการแข่งขันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาในปัจจุบัน โดยน�ำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิด
โครงการรูปแบบใหม่ ๆ ดังนี้
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การสัง่ สินคาของพนักงานมีความแมนยํามากข�น้
ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคา
ลดเวลาของรานในการสัง่ สินคาทัง้ กลุม
อายุยาวและกลุม อายุสนั้ สงผลใหพนักงาน
มีเวลาในการใหบร�การลูกคามากข�น้
สามารถสรางความประทับใจใหกบั ลูกคา
ไดมากข�น้
สินคามีเพ�ยงพอตอการขายในปร�มาณทีเ่ หมาะสม

HEART

ลดปร�มาณความสูญเสียจากสินคาตัดจาย
ลดปร�มาณขยะอาหารจากสินคาตัดจาย
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81

รายการ
สินคาทางเกษตร
ตามฤดูกาล

21

ราย
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
SMEs และผูบร�โภค
สามารถเขาถึงสินคา
ไดงาย

HOME
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โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ผ่านช่องทางการขายแบบ O2O
บริษทั ทเวนตีโ้ ฟร์ ช้อปปิง้ จ�ำกัด ร่วมมือกับสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่ มีทงั้ ในรูปแบบ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพือ่ สนับสนุนและรองรับการขยายตัว
ของการค้าออนไลน์ และเป็นการขยายโอกาสให้ผบู้ ริโภคสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าทีห่ ลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ เป็น
แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีช่องทาง
การสัง่ ซือ้ ช่องทางการช�ำระเงินทีส่ ะดวก รวมทัง้ มีระบบการขนส่ง
สินค้าที่หลากหลาย และมีบริการที่ดี นอกจากนี้ ได้ร่วมกัน
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มชี อ่ งทาง
จ�ำหน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้ ผ่านตลาดแบบ Online to Offline (O2O)
เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้
ผู้ประกอบการ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถ
ส่งสินค้าไปทีร่ า้ นเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศได้อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด
รวมถึงสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนหมอนทอง
มังคุดออร์แกนิค ส้มโอทับทิมสยาม และส้มสายน�้ำผึ้ง เป็นต้น
เพื่อเป็นการกระจายรายได้ ให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และ
ส่งเสริมคุณค่าทางสังคม
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โครงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
กับการสั่งสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ส�ำนักปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนากระบวนการสัง่ สินค้าโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการค�ำนวณค�ำแนะน�ำยอดสั่งสินค้าให้กับพนักงานในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้ข้อมูลในการประมวลผลที่ส�ำคัญ เช่น
ยอดขายในอดีต ล�ำดับสินค้าขายดี สินค้าคงเหลือ เป็นต้น
ซึง่ พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถตรวจสอบยอดและแก้ไข
ยอดสั่งสินค้าได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ สินค้า
โปรโมชัน่ และสินค้าส�ำหรับเหตุการณ์พเิ ศษ โดยแบ่งตามอายุสนิ ค้า
ได้แก่ สินค้าอายุยาว (Suggest Order) สินค้าอายุสั้น (OA/
GOT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ ในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทัว่ ประเทศ นอกเหนือจากนี้ ยังมีการศึกษา
ในการน�ำเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ มาช่วยในการจัดการสินค้า
แบบรายสาขา วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อยอดขาย
และยอดสั่งสินค้า เช่น พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละสาขา
สภาพอากาศของร้าน โปรโมชั่น เหตุการณ์พิเศษ เป็นต้น
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3. วัฒนธรรมนวัตกรรม
บริษทั สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับนวัตกรรมให้กบั พนักงาน รวมทัง้ สร้างบรรยากาศการท�ำงาน
ให้พนักงานได้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ โดยบริษทั ได้จดั เวทีประกวดโครงการนวัตกรรมภายใน เพือ่ ส่งเสริมผลลัพธ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติแก่กัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
คูค่ วามร่วมมือภายนอกองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้นำ� ความรูจ้ ากภายนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
กระบวนการท�ำงานภายในองค์กร ลดภาระงานทีไ่ ม่จำ� เป็นของพนักงาน ท�ำให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และสร้างแนวคิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่บริษทั ต่อไป ซึง่ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทีม่ าจากการร่วมมือกันของผูบ้ ริหารและพนักงานในการส่งมอบคุณค่า
ทีเ่ กิดขึน้ ให้กบั องค์กรและสังคม โดยบริษทั แบ่งการประกวดโครงการนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
โครงการนวัตกรรมแบบปิด
(Close Innovation)
เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อน�ำมาใช้พัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน และส่งมอบคุณค่าให้แก่บริษัท
โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการหลัก ได้แก่

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
(Open Innovation)
เป็นโครงการที่สร้างความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือภายนอกองค์กรเพื่อค้นหา
และสร้างโอกาสเชิงกลยุธ์ ในเวทีการประกวดงาน Thailand Synergy
เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards
เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่องค์กรและสังคม

• โครงการ President Awards
• โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
(Approval Process Excellence Awards)
• โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish)

โครงการนวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation)

ในปี 2563 มีโครงการส่งผลงานประกวดเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,156 โครงการ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการ President Awards
เป็นโครงการที่เน้นการคิดค้นนวัตกรรมภายในของบริษัท เพือ่ ค้นหาสินค้า บริการ และกระบวนการด�ำเนินงานใหม่ ๆ โดยพิจารณาจาก
ความหลากหลายของธุรกิจ เพือ่ ตอบโจทย์ของลูกค้า ผูบ้ ริโภค ตลอดจนชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างยัง่ ยืน โดยมีตวั อย่างโครงการ
ที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการ A WHOLE NEW WORLD
จากข้อจ�ำกัดของระเบียบปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงินสด ทีส่ ามารถท�ำได้เพียงทีส่ าขาธนาคารและตูเ้ อทีเอ็ม เท่านัน้ ท�ำให้
ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถงึ บริการนี้ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด จึงเกิด
แนวคิดในการเป็นตัวแทน “แบงกิง้ เอเจนท์ (Banking Agent)” ในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงินสดทีร่ า้ นเซเว่นอีเลฟเว่น ครบทุกบริการทางการเงิน เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถได้รบั การบริการทางการเงินอย่างทัว่ ถึงตลอด 24 ชัว่ โมง ตลอดจนมีการ
ด�ำเนินการบริหารจัดการหน้าร้านอย่างปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันความเสีย่ ง
ต่าง ๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้า

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
เพ�ม่ เง�นหมุนเว�ยนในระบบเศรษฐกิจ
ประชาชนไดรับความสะดวกและเขาถึง
บร�การทางการเง�นมากข�้น
เปนสวนหนึง่ ในการยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของประชาชน

6,673
66

สาขา ใหบร�การฝาก ถอนเง�นสดทีร่ า น

ลาน รายการ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

พลิกโฉม
“ฟ�ลมปดผนึกพ�มพลาย
ขาวกะเพราหมู”

เคร�อขายสรางสุข
สูปลายดามขวาน

ลดเวลาทํางานของพนักงานลง

18,000

ชั่วโมงตอเดือน

ลดคาใชจายลง

900,000

บาทตอเดือน

ความกาวหนาในป 2563
• ผูประกอบการเขารวมโครงการกวา 151 ราย
• ยอดขายรวม 98 ลานบาท
• ดําเนินการขยายผลแลว 5,738 สาขา
• สรางรายไดใหผูประกอบการรายยอย 136 ราย
• สนับสนุนสินคาจากชุมชน 800 กวารายการ
• ผูบร�โภคเขาถึงสินคาไดงาย รวมถึงสินคาที่เปนของดีแตละจังหวัด
• ลดปร�มาณขยะจากการใชสติ�กเกอร ได 12 ลานชิ�นตอป

• ยอดขาย 23.9 ลานชิ�นตอป
• รายได 8.4 ลานบาทตอป
• ลูกคาเบเกอร�่มีตัวเลือกในสินคากลุมขนมปงแชเย็น
ในรานเซเวนอีเลฟเวนมากข�้น
• ตอยอดพัฒนาสินคาในกลุมขนมปงแชเย็น 3 รายการ
ไดแก ขนมปงไสคร�มสด ขนมปงหนาเนยไสคร�มนมสด
ขนมปงไสสังขยาใบเตย
• ความพ�งพอใจจากผูบร�โภครอยละ 85

HOME

การพัฒนาสินคา
ขนมปงแชเย็น
(Fresh Cream Bun)

10

ลดเวลาในการตรวจนับรอยละ
(จาก 1.04 ว�นาทีตอชิ�น เปน 0.94 ว�นาที
ตอชิ�น)

HEALTH

ของฝากทั่วไทย
ชอปงายแคปลายนิ�ว
(24 Shopping)

10%

HEART

โครงการขยายผลจากเวที President Awards

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

บทนํ า

โครงการตรวจนับด้วยเสียงสังเคราะห์
จากภาระหน้าทีแ่ ละการใช้กำ� ลังของพนักงานจ�ำนวนมากในการ
ตรวจนับและจัดการสินค้า รวมทัง้ การตรวจนับทรัพย์สนิ ภายใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หน่วยงานบัญชีธรุ กิจค้าปลีก เกิดแนวคิด
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท�ำงาน โดยลดเวลา
ลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า และทรัพย์สนิ ภายในร้าน
โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์และวิธีการตรวจนับ จากเดิมที่ใช้นิ้ว
กดแป้นตัวเลขบนเครือ่ ง Personal Digital Assistant (PDA) ของ
พนักงานแต่ละคน เปลีย่ นเป็นการใช้เสียงสัง่ การและรับฟังเสียง
ตอบกลับจากเครื่อง Smart Phone แทน ท�ำให้สะดวกและ
คล่องแคล่วในการตรวจนับสินค้าตลอดจนมีความถูกต้อง
รวดเร็ว และแม่นย�ำมากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ได้ดำ� เนินงาน
โครงการเด่นจากปี 2562 มาอย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้

173

• จํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปร�ญญาตร�
รวม 1,855 ราย แบงออกเปน
• จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาและมีงานทําแลว
จํานวน 8 รุน รวม 148 ราย
• สรางรายไดใหกับนักศึกษาระหวางเร�ยน เฉลี่ย 10,500 บาทตอราย
• คุณภาพชีว�ตของผูเขารวมโครงการดีข�้น
• พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติใหมีความมั่นคง

ภาคผนวก

174

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
(Approval Process Excellence Awards)
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจ โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
เพื่อให้การท�ำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลดภาระของพนักงาน โดยมีตัวอย่าง
โครงการที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการ Smart Employment Certificate
จากปัญหาการจัดท�ำและจัดส่งเอกสารหรือหนังสือรับรองต่าง ๆ จากส�ำนักงานใหญ่
ไปยังส�ำนักงานย่อย หรือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีความล่าช้า รวมทั้งความ
ไม่ปลอดภัยจากการจัดส่งระหว่างทาง หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท
จึงมีแนวคิดปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการเอกสารและหนังสือรับรองต่าง ๆ
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ผ่านระบบ Employee
Self-service โดยพนักงานของบริษทั สามารถท�ำได้ดว้ ยตัวเองผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน
ในการจัดทําเอกสาร
ลดคาใชจา ย

1.13

ลานบาทตอป
เชน คาใชจา ยในการจัดสง คาเชาอุปกรณ เปนตน
ลดเวลาการทํางานจากเดิม
รอยละ

100

ลดการใชกระดาษไดมากกวา

40,000

แผนตอป

ลดความผิดพลาดของเอกสารหร�อหนังสือรับรอง
ลดความเสี่ยงการสูญหายของเอกสาร
หร�อหนังสือรับรอง

โครงการ “3 ไม่”
(ไม่ต้องนับ ไม่ต้องสั่ง ไม่ต้องตรวจสอบและอนุมัติ)
เนื่องจากสินค้ากลุ่ม All Café เป็นสินค้าที่ขายดีเป็นอย่างมากท�ำให้ต้อง
เพิ่มสินค้าเป็นจ�ำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อลูกค้า จึงเกิดปัญหาในขั้นตอน
การนับสินค้าคงเหลือการสัง่ สินค้า การตรวจสอบและการอนุมตั กิ ารสัง่ สินค้าวัสดุ
กลุ่มแก้ว และวัตถุดิบส�ำหรับท�ำเครื่องดื่ม โดยกระบวนการท�ำงานดังกล่าว
มีความยุง่ ยากและซับซ้อน ส่งผลให้พนักงานสูญเสียเวลา และทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สูญเสียโอกาสทางการขาย และไม่สามารถส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้าได้
บริษทั จึงได้พฒ
ั นาระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยกลุม่ ค�ำสัง่ Robotic Process Automation
(RPA) แบบฟรีแวร์ ส�ำหรับการทดแทนกระบวนการทัง้ หมด เพือ่ ให้รา้ นไม่ตอ้ งนับ
ไม่ตอ้ งสัง่ ไม่ตอ้ งตรวจสอบและอนุมตั ิ วัสดุและวัตถุดบิ ต่าง ๆ แต่มเี พียงพอต่อ
การบริการลูกค้าได้ทกุ วัน ปัจจุบนั มีรา้ นเซเว่นอีเลฟเว่นทีใ่ ช้ระบบนีด้ ำ� เนินการแล้ว
146 สาขา

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
พนักงานไมตองนับ ไมตองสั่ง ไมตองผาน
กระบวนการตรวจสอบอนุมัติ

24

ลดเวลาในการสัง่ ได

24

นาทีตอ วัน

สรางความมั่นใจวาสินคา
จะเพ�ยงพอตอผูบร�โภค
ลดภาระงานของคลังสินคา
ลดเวลาตรวจนับสําหรับบัญชีตรวจนับ
(Auditor)
ความพ�งพอใจของพนักงาน รอยละ
(มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว)

85

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

บทนํ า

ลดเวลาในการออกคําสั่งซื้อ (PO)

PO

รอยละ

63

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอนุมัติ รอยละ

91

คูคาสามารถวางแผนการผลิต
และสงวัตถุดิบไดงายข�้น
บร�หารจัดการการสั่งสินคาไดดีข�้น
สินคามีคุณภาพ

HEART

โครงการแอปพลิเคชันสั่งสินค้าเร็ว ได้สินค้าสด
(Order Fast Get Fresh Application)
กลุ่มธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจร โดยเฉพาะสินค้า
อาหารสด จะมีคู่ค้า (Suppliers) เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละพื้นที่สาขา
แต่มกั จะเกิดปัญหาในกระบวนการสัง่ ซือ้ ทีต่ อ้ งมีเอกสารจ�ำนวนมากและ
ใช้เวลานาน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการสัง่ สินค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ที่มีความต้องการสินค้าสูง บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) จึงมี
แนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบและอนุมัติโดยได้พัฒนา
ระบบการสัง่ ซือ้ สินค้าในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทีค่ ำ� นวณการสัง่ ซือ้ สินค้า
ให้แบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับค�ำสั่งซื้อพิเศษได้ตามพื้นที่ตั้งของสาขา
สามารถจัดการงานสั่งซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ส่งผลให้
สามารถจัดหาสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และตรงความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ด�ำเนินการขยายผลโครงการเด่น
จากปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

175

ลดการใชกระดาษได

950,000

แผนตอป

ความพ�งพอใจของพนักงาน

93

รอยละ
(มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว)

Smart CDC from Platform
to Learning Center
โดยศูนยกระจายสินคา
CDC บางบัวทอง

Effective Planning for Supply Chain
โดย บร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด
(ลาดหลุมแกว)

• ขยายโครงการไปยังศูนยกระจายสินคา 7 ศูนย
และมีแผนขยายผลไปอีก 6 ศูนยกระจายสินคา
• คะแนนความผูกพันของพนักงานเพ�่มข�้น รอยละ 99

• ลดขั้นตอนและเวลาการทํางานคิดเปนมูลคา 1.3 ลานบาท
• พนักงานมีความสามารถในการใชระบบและ
สามารถนําไปประยุกต ใชกับงานอื่น ๆ ได
• ความพ�งพอใจของพนักงานตอระบบการใชงาน รอยละ 80

ภาคผนวก

• คูคาสามารถสงมอบสินคาใหบร�ษัทไดตามกําหนด รอยละ 100
• ลดคาใชจายจัดเก็บและเคลื่อนยายสินคา 2.041 ลานบาทตอป
• สามารถดําเนินการออกสินคาใหมภายในประเทศไดภายใน 37 วัน
• ขยายการดําเนินงานออกสินคาใหมนอกประเทศ

HOME

Smart Process Automation
โดยสายงานบัญชีและการเง�น

ความกาวหนาในป 2563

HEALTH

โครงการขยายผลจากเวที Approval Process
Excellence Awards

176

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish)
เป็นโครงการทีเ่ น้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่ าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทั
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงาน โดยมีตวั อย่างโครงการทีโ่ ดดเด่น ดังนี้
โครงการ Shopping Bag ถุงใส่อาหารอุ่นร้อน
เนื่องจากปัจจุบันร้านเซเว่นอีเลฟเว่นยังให้ถุงพลาสติก
แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากลุ่มข้าวกล่องอุ่นร้อนแต่พบกับ
ปัญหาที่ถุงพลาสติกมีขนาดใหญ่เกินไปส�ำหรับการ
ใส่ขา้ วกล่องเฉลีย่ 1-2 กล่อง ซึง่ ส่งผลให้สนิ ค้าหกและ
เป็นการใช้พลาสติกเกินความจ�ำเป็น จึงเกิดแนวคิด
ออกแบบถุงหูหว้ิ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของกลุม่ สินค้า
อุ่นร้อน โดยออกแบบฐานถุงให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับ
การใส่ถาดข้าว และมีขนาดทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้พอดีกบั
กล่องข้าวและลดการใช้พลาสติกตามนโยบายของบริษทั
ซึ่งถุงแบบดังกล่าวสามารถรับน�้ำหนักได้ 4 กิโลกรัม
ปัจจุบันมีการกระจายถุงพลาสติกรูปแบบใหม่ไปแล้ว
11,000 สาขา ทัว่ ประเทศ

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดการใชพลาสติกได

586

ความพ�งพอใจของลูกคา
รอยละ

ตันตอป

16

ลดตนทุนการผลิตได รอยละ

โครงการลดเวลารับสินค้าด้วยห้องรับสินค้า DC
เมือ่ มีสนิ ค้าจากศูนย์กระจายสินค้า (DC) มาส่งทีร่ า้ นสาขา ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การร้าน
ต้องยืนรอรับสินค้าเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าสูญหาย ส่งผลให้
พนักงานเสียเวลาเพิม่ ขึน้ สร้างความไม่สะดวกต่อลูกค้าขณะขนสินค้าเข้าร้าน
รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ ขนสินค้าชนลูกค้าหรืออุปกรณ์ในร้าน
จึงได้เกิดแนวคิดการใช้พนื้ ทีด่ า้ นหลังร้านให้เกิดประโยชน์ โดยให้ผขู้ นส่งสินค้า
เปลี่ ย นเส้ น ทางการขนสิ น ค้ า ให้ เ ข้ า พื้ น ที่ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า ด้ า นหลั ง ร้ า นแทน
การเดินผ่านทางหน้าร้าน พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านหลังร้าน
เพือ่ ป้องกันการทุจริตและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์อนื่ ๆ อีกด้วย นอกจากนัน้
ยังต่อยอดการใช้พนื้ ทีด่ า้ นหลังร้านให้เกิดประโยชน์สงู สุดโดยจัดพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บ
ลังกระดาษและลัง Break Case รวมถึงเป็นพื้นที่ให้พนักงานสาขาใช้ประชุม
ปัจจุบนั ด�ำเนินการแล้ว 409 สาขาทัว่ ประเทศ

โครงการลดเวลาสินค้าใกล้หมดอายุ กลุ่มของแห้งด้วย PDA
เนื่องจากพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต้องตรวจสอบสินค้าหมดอายุในกลุ่ม
ของแห้งทัง้ ร้านเพือ่ ป้องกันไม่ให้สนิ ค้าหมดอายุถงึ มือลูกค้าด้วยการจดลงสมุด
ซึง่ มีจำ� นวนมากและใช้เวลานาน จึงเกิดแนวคิดการจัดท�ำระบบบันทึกรายการ
สินค้าหมดอายุดว้ ย Google Form ผ่านแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มอื ถือ และการใช้
Personal Digital Assistant (PDA) ด้วยการเก็บข้อมูลและแสดงผลรายงาน
ในรูปแบบปฏิทินเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ปัจจุบันขยายผลด�ำเนินการแล้ว
11,000 สาขาทัว่ ประเทศ

100

ใชงานไดงายและสะดวกข�้น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดเวลาการทํางานของพนักงานได

63.5

นาทีตอวันตอสาขา

ลดอุบัติเหตุได รอยละ

100

เพ�่มรอบการขนสงสินคาได

0.65

รอบตอวัน

ความพ�งพอใจของลูกคา รอยละ

100

ลูกคาไดรบั บร�การทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
ลดเวลาตรวจสอบสินคาหมดอายุได

45

45

นาทีตอเดือน

ลดโอกาสเกิดสินคาตัดจาย
จากสินคาหมดอายุ
สงมอบสินคาคุณภาพสูลูกคา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ

บทนํ า

ลดเวลาการบันทึกรับสินคา

12.55

นาทีตอรอบ

ลดความผิดพลาดในการบันทึก
รับสินคาได รอยละ

100

เพ�่มรอบการขนสงสินคาได

0.02

รอบตอวัน

HEART

โครงการลดเวลาการบันทึกรับสินค้าจากคู่ค้าส่งตรง
(ไทยน�้ำทิพย์และเนสท์เล่)
เนื่องจากเมื่อมีการรับสินค้าจากคู่ค้าต้องมีการลงข้อมูลในใบแจ้งหนี้เสมอ
แต่เกิดปัญหารายละเอียดในใบแจ้งหนีไ้ ม่ชดั เจนท�ำให้ทงั้ พนักงานร้านสาขา
และคูค่ า้ ต้องใช้ระยะเวลานานในขัน้ ตอนนี้ จึงเกิดแนวคิดจัดท�ำระบบส่งข้อมูล
ใบแจ้งหนีใ้ นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-File เพือ่ ลดเวลาในการ
ลงข้อมูลรับสินค้าจากคู่ค้า พร้อมกับพนักงานมีการใช้ PDA ในการสแกน
รับสินค้าจากคู่ค้า ปัจจุบันมีการใช้กับสินค้าจากไทยน�้ำทิพย์และเนสท์เล่
โดยด�ำเนินการไปแล้ว 11,000 สาขา และมีแผนขยายผลด�ำเนินการกับสินค้า
จากคูค่ า้ รายอืน่ ต่อไป

177

พนักงานมีเวลาบร�การลูกคาเพ�่มข�้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Kaizen มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อการบริหารการปฏิบัติการ (Operations
Management) ภายในบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในระยะยาว ด้วยความร่วมมือ
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าจนถึงพนักงานทุกคน โดยมีตัวอย่างโครงการ อาทิ
ลดเวลาในการทํา
รายงานของ
Pick to Light ดวย
เคร�่องมือ Macros

เพ�่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน
ดานบัญชีสนับสนุน
DC โดยใช Robotic
Process Automation
(RPA)

HEALTH

นํา RPA มาชวย
ในการจัดการเร�่อง
การจัดเก็บขอมูล
ของแบตเตอร�่

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

ในปี 2563

โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้

ภาคผนวก

มีโครงการส่งผลงานประกวด
เข้าร่วมทั้งสิ้น

152 โครงการ

HOME

งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards เป็นโครงการ
ความร่วมมือจาก 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อยมีอยู่ มาท�ำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้า
หรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสูผ่ ลงานนวัตกรรมทีส่ งู ขึน้ ในระดับ
ประเทศต่อไป

178

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อผลงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน

ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม
(รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ. พญ.สุพินดา คูณมี นักวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา

เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการน�ำส่งชิ้นเนื้อตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใน
โรงพยาบาล ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และห้องแล็บ ให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย�ำ
รวดเร็ว ทันท่วงที โดยใช้ IoT Platform เพื่อควบคุมและ Monitor ชิ้นเนื้อให้เซลล์คงสภาพ
สมบูรณ์ที่สดุ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างชิน้ เนือ้ การเคลือ่ นย้ายและการขนส่ง การล�ำดับความ
ส�ำคัญในการวินิจฉัยของห้องแล็บ และการแจ้งผลกลับไปที่แพทย์ ซึ่งน�ำไปสู่การวางแผน
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
อัตราการรอดชีวิต จาก
ร้อยละ
ร้อยละ

43
80-90
เป็น

ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาคีโม
ศัลยแพทย์ ได้ผลตรวจรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นย�ำมากขึ้น และผู้ป่วยได้รับการรักษา
ด้วยยาที่เหมาะสม และมีอัตราการรอด
ชีวิตเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึง
มาตรฐานการตรวจของห้องแล็บ
ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชื่อผลงาน
ชื่อบริษัท
ชื่อเจ้าของผลงาน

Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า
(รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม)
บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย

เป็นนวัตกรรมเส้นใยสังเคราะห์ทมี่ นี าโนซิงค์ออกไซด์เป็นส่วนผสม มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยยับยัง้
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โรคภูมิแพ้
โรคทีเ่ กีย่ วกับทางเดินหายใจทีม่ สี าเหตุจากแบคทีเรีย การติดเชือ้ ทีบ่ าดแผลและบริเวณผิวหนัง
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ท�ำให้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ฝังตัวอยู่ในเนื้อเส้นใย ท�ำให้
คุณสมบัติพิเศษนี้มีความคงทน แม้ผ่านการซักมาแล้ว 150 ครั้ง ไม่เหมือนการเคลือบ
โดยทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอทางการแพทย์ได้
เช่น ผ้าพันแผล ปลอกหมอน ผ้าปูเตียงผู้ป่วย ชุดชั้นใน ชุดแพทย์ และชุดผู้ป่วย เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
สร้างยอดขายได้มากกว่า

98

ล้านบาทต่อปี

ช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมี
นวัตกรรมที่แข่งขันในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น
ผลจากการทดลอง
พบว่าจะช่วยร่นระยะ
เวลาในการรักษา
ท�ำให้ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์
ถูกผสมอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร
จึงไม่ท�ำให้สารเคมีหลุดลอกออกจาก
ผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

179
บทนํ า

ชื่อผลงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน

UNC CALCIUM
บริษัท ยู้ ฟิชบอล จ�ำกัด
ดร.เกยูร โชคล�้ำเลิศ

นอกจากการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทาง
ธุรกิจส�ำหรับผลงานทีม่ นี วัตกรรม ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีม่ อี ยูห่ ลาย
ช่องทางของบริษัท

ยอดขายมากกว่า

70

ล้านบาทต่อปี

สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่น ๆ ได้ด้วยแนวทางของ
Circular Economy
เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือในอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง Circular Economy

HEART

ความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กับส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการท�ำวิจัย เพื่อสกัดแคลเซียมจาก
ก้างปลาที่เหลือจากการผลิตอาหารได้แคลเซียมชนิดที่มีโมเลกุลเล็ก
ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี ไม่มผี ลต่อกระบวนการย่อยอาหารทีท่ ำ� ให้
เกิดอาการท้องอืด ท้องผูก ช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมกระดูกและข้อทีส่ กึ หรอ
ช่วยลดอาการปวด

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

ช่วยเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค
ในการใช้แคลเซียม
จากธรรมชาติ

HEALTH
HOME
ภาคผนวก

