
มูลค�านวัตกรรม (ล�านบาทสะสม) มูลค�านวัตกรรมเพ��มข�้น (ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�อเนื่อง
และยัง่ยืน การจ�างงานทีเ่หมาะสมสําหรบัทกุคน

 8.2  บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ท่ีสูงข�น้ผ�านการทําให�หลากหลาย การยกระดบั
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ�งเน�นใน 
ภาคส�วนที่มีมูลค�าเพ��มสูงและใช�แรงงานเข�มข�น

SDG9 ส�งเสร�มอุตสาหกรรมนวัตกรรม 
และโครงสร�างพ�้นฐาน

 9.5  เพ��มพ�นการว�จัยทางว�ทยาศาสตร� ยกระดับ
ข�ดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ภาคอตุสาหกรรม มีการส�งเสร�มนวตักรรมและ
ให�เพ��มจํานวนผู�ทํางานว�จัยและพัฒนา และ
การใช�จ�ายในการว�จยัและพฒันาให�เพ��มมากข�น้  

SDG17 การมีส�วนร�วมในเป�าหมายการพัฒนา
อย�างยั่งยืน

 17.8  กลไกการเสร�มสร�างข�ดความสามารถด�าน
ว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
และเพ��มพ�นการใช�เทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลค�านวัตกรรมจากผลิตภัณฑ�
บร�การ และปรับปรงุกระบวนการ

4,786 ลานบาท  

ผลงานนวัตกรรม
ที่ส�งเข�าประกวด

1,308 ผลงาน

ผลงานว�จัยและพัฒนาด�าน
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ�

677 ผลงาน

เพ��มมูลค�านวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ�  การบร�การ และกระบวนการให�ได�อีก

ร�อยละ  50  (เทียบกับมูลค�าจากป�ฐาน 2559)

เปาหมาย ณ ป 2563
6,820 ลานบาท

2559

2560

2561

2562

2563

4,547

        5,961

          6,235

                         8,596

                7,279

เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 150

2559

2560

2561

2562

2563

 100

      131

       137

               189

          160

หมายเหตุ 1. มูลค�านวตักรรมด�านผลิตภณัฑ� การบร�การ และกระบวนการ
 2. ค�าน้ําหนกัการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมทีเ่กิดข�น้ (Deadweight) ถกูนาํมาใช�ในการประเมนิมูลค�าสะสม

นวัตกรรมสร้างปัญญา 
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
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ความเสี่ยงและโอกาส

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่ึงในการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วคือ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา 
มีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค บริษัท  
ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) เล็งเห็นถงึความส�าคญั
ของการพัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม 
และปรับตัวเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิข้ึน โดยเฉพาะภายใต้
ภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาท ิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปีทีผ่่านมา ทีส่่งผลต่อการสร้างแนวทาง  
วิถชีีวิตใหม่ (New Normal) และการบริโภครูปแบบใหม่ผ่านทางเทคโนโลยี
ดิจทิลัมากย่ิงข้ึน บริษทัจงึสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีรวมทัง้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่ามารถส่งเสริมความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยให้กบัผู้บริโภค ครอบคลุมทกุด้านของการด�าเนินงาน 
รวมทัง้ค�านึงถงึความส�าคญัของการก�ากบัดูแลกจิการ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ไปพร้อมกบัการเติบโตทางธรุกจิ 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนางานวิจัย และ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้มุ่งด�าเนินงานเพ่ือไปสู่การเป็นองค์กรช้ันน�า
แห่งการบริหารจัดการนวัตกรรมแห่งอนาคตในด้านต่าง ๆ  
ได้แก่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์การบริการ 
และขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมคุณค่า

ความคืบหน�าป� 2563
การตรวจนับสนิคาดวยเสยีง
สงัเคราะห ผานเคร�อ่ง Smart Phone

โครงการนําเทคโนโลยีมาใชกับ
การสัง่สนิคาในรานเซเวนอเีลฟเวน

การขยายผลโครงการนวัตกรรม
ของป 2562

ให้กับประเทศ องค์กร สังคม และส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี 
บริษทัยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร โดยการก�าหนดกรอบและแนวทางการด�าเนินงาน
ผ่านแนวทาง

การดําเนินงาน
ของศูนยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Transformation)

วัฒนธรรมนวัตกรรม 
(Innovation Culture)

01 02 03
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โครงการ True Money Wallet Master 

จากการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ลูกค้าออกจากบ้านน้อยลงเพ่ือหลีกเล่ียงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
บริษัทจึงมีแนวคิดเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขายจากการขายสินค้าผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเร่ืองการใช้แอปพลิเคชัน และทักษะการส่ือสารกับลูกค้าเก่ียวกับข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้า 
จะได้รับหากเลือกซื้อสินค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet ช่วยสร้างประสบการณ์และกระตุ้น 
การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า

โครงการ CPRAM New Normal 

จากการทีบ่ริษทัมีความมุ่งหวังให้พนักงานปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จงึได้ก�าหนดนโยบายการเพ่ิมระยะห่าง และการท�างาน 
จากที่บ้าน (Work from Home) พร้อมทั้งก�าหนดให้บริษัท ผู้ส่งมอบ และลูกค้ามีนโยบายและมาตรการการป้องกันการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกดิปัญหาต่อข้ันตอนการประเมินผู้ส่งมอบและการเข้าตรวจ ณ สถานประกอบการของผู้ส่งมอบ 
และลูกค้า บริษัทจึงได้น�าเทคโนโลยดีจิิทัลเข้ามาช่วยในการท�างานแบบวถิีใหม่ผ่านรูปแบบออนไลน์และแอปพลเิคชนั อาทิ การใช้ระบบ 
Screening Online ระบบ Online Interview รวมถึงการใช้ Co-working Space เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการท�างาน รวมทั้ง
เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบายของบริษัทอีกด้วย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ยอดขายเพ�่มข�้น 

665 บาท ตอวันตอสาขา

เพ�่มฐานลูกคา 

35 ราย ตอวันตอสาขา

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่อง

พนักงาน
มีความปลอดภัย 
ในการทํางาน

พนักงานมีองคความรู
ในการปองกันตนเอง
จากโรคระบาดและ
การใชชีวิตประจําวัน

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) อาทิ ผู้บริโภคช้อปออนไลน์ สั่งอาหารออนไลน์ ช�าระเงินด้วย Mobile Banking มากขึ้น มีการท�างานจากที่บ้าน (Work 
from Home) รวมถึงการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อ  
บรษิทัเล็งเหน็ความส�าคญัของการใช้เทคโนโลย ีและพฒันานวตักรรมเพือ่ช่วยใหก้ารด�าเนนิชวีติในภาวะวกิฤตเป็นไปอย่างสะดวกสบาย 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด�าเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
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สรุปผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม

ผลงานที่ส�งเข�าประกวด (ผลงาน)

มูลค�านวัตกรรม (ล�านบาท)

ผลงานที่ได�รับรางวัล (ผลงาน)

จํานวนนวัตกร (รายสะสม)

400 ราย
บุคลากรดานว�จัย

และพัฒนา

16 ลานบาท
งบประมาณดานว�จัย

และพัฒนา

2561

270 ราย

2562

2,491 ราย

2563

4,979 ราย

ประเภทนวัตกรรม

1,3703,136

4,680

3,681

2,108

1,105

2561

2562

2563

2561

2562

2563

นวัตกรรมแบบเปด นวัตกรรมแบบปด

ประเภทนวัตกรรม

826105

120

152

1,167

1,156

2561

2562

2563

2561

2562

2563

นวัตกรรมแบบเปด นวัตกรรมแบบปด

ประเภทนวัตกรรม นวัตกรรมแบบเปด นวัตกรรมแบบปด

9626

40

39

119

80

2561

2562

2563

2561

2562

2563

3
สิทธิบัตร

9
อนุสิทธิบัตร

677
ผลงานว�จัยและพัฒนา

ดานเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ
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ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Science Technology and Innovation Development Office : STIDO)
เพ่ือขับเคล่ือนขีดความสามารถในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ขยายผลอย่างต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์
ขององค์กร ผ่านการด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคิดค้นและถ่ายทอด รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย 
ศูนย์เทคโนโลยีจ�านวน 7 ศูนย์ ดังนี้

โดยในปี 2563 มีผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ท�าการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนงานจ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบ
รู้จ�าสินค้าภายในร้านค้าปลีกจากภาพหลายมุมมอง (In-store Product Recognition from Multiple Views Images) โดยใช้ AI 
Technology โครงการเกมการพยากรณ์ความถนัดทางอาชีพ (Vocational Interest Test) โดยใช้รูปแบบของเกมในการวิเคราะห์
ค้นหาความถนัดและความเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ และโครงการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับพร้อมอุปกรณ์ติดตามการท�างานแบบ 
มัลติเซน็เซอร์โดยใช้ Robotics Technology ทีส่ามารถน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวิจยัไปขยายผลสู่การท�าวิจยัเชิงลึกและน�าไปประยุกต์
ในการใช้งานจริงต่อไป 

1
ศูนย�เทคโนโลยี

ชีวภาพ

2
ศูนย�เทคโนโลยี
การพาณิชย�

3
ศูนย�เทคโนโลยี
การก�อสร�าง

4
ศูนย�เทคโนโลยี

ดิจ�ทัล

5
ศูนย�เทคโนโลยี
โลจ�สติกส�

6
ศูนย�บร�หารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา

7
ศูนย�เทคโนโลยี
หุ�นยนต�

1. การด�าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

บริษทัได้มีการจดัต้ังศนูย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ึน เพ่ือพัฒนา
งานด้านวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
ให้แก่องค์กร รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด
เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ การทดสอบ และรองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษทัอืน่ ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศนูย์กลางในการประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย 
และพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาจ�านวน 7 ราย โดยในปี 2563  
มีผลงานและพัฒนาเทคโนโลยีจ�านวน 6 ผลงาน และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไปแล้ว 6.4 ล้านบาท 

ส�านักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ท�าหน้าทีใ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
โดยด�าเนินการต้ังแต่การก�าหนดแนวคิดของผลิตภัณฑ์ 
ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้
ตลอดจนการพัฒนาสูตรสินค้า การพัฒนากรรมวิธีการผลิต
กระบวนการบรรจุหีบห่อ กระบวนการเก็บรักษา และ
กระบวนการขนส่งสินค้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานก่อนส่งถึงผู้บริโภค นอกจากน้ี ยังมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกัน 
และลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม และค�านึงถึง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ต้ังแต่ข้ันตอนของการออกแบบ และ
การเลือกใช้บรรจภัุณฑ์โดยค�านึงถึงทกุกระบวนการในวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่เราสามารถ
ควบคุมได้โดยตรงในประเด็นดังต่อไปนี้ : ประโยชน์ที่ได้รับ 
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ
สามารถด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าสูงสุด 
และการจดัหาวัสดุทีม่าจากแหล่งทรัพยากรทีส่ามารถทดแทนได้
(Sustainably-managed Renewable Resources) ปัจจุบัน 
มีบคุลากรด้านวิจยัและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จ�านวน 55 ราย
โดยในปี 2563 มีผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�านวน 668 ผลงาน 
และมีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา 9.55 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทย่อยและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
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2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษทัมีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทิลั โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก�ากับดูแลท�าหน้าทีดู่แลความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร พร้อมทั้งด�าเนินงานเพ่ือสร้างความตระหนักเร่ืองความเส่ียงต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับพนักงานในองค์กร ตลอดจนการปรับปรุงการตรวจสอบความผิดปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบการด�าเนินงานนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร รวมถึง 
ด้านการก�ากับดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมกีลยทุธ์ในการยกระดบัการด�าเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งหมด 5 ส่วน ดงัภาพ 

พร้อมทัง้มีการก�าหนดกลยุทธ์ความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือด�าเนินงานวิเคราะห์ความเส่ียงและปรับปรุงนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบักฎหมายด้านความม่ันคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล  
การป้องกันเครือข่ายข้อมูล การเพ่ิมประสิทธภิาพในการตรวจจบั รวมทัง้การเพ่ิม
ความตระหนักเร่ืองภัยคกุคามไซเบอร์ ตลอดจนการเพ่ิมทกัษะและความเช่ียวชาญ 
ให้กับผู้ใช้งานและบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงให้ความรู้
พนักงานทกุระดับให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง และภัยคกุคามทีอ่าจเกดิข้ึนได้ 
เพ่ือป้องกนัการถกูโจมตีระบบของบริษทัในอนาคต 

นอกจากน้ี บริษัทมีการด�าเนินงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ  
เพ่ือต่อยอดธุรกิจและยกระดับการแข่งขันให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 
ตลอดเวลาในปัจจุบัน โดยน�าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิด
โครงการรูปแบบใหม่ ๆ ดังน้ี

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล

SPEED IT
Service

Food
Business IT 

Platform

Automation 
IT Platform

AI IT 
Platform

O2O IT
Platform
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โครงการน�าเทคโนโลยีมาใช้
กับการสั่งสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ส�านักปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนากระบวนการส่ังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการค�านวณค�าแนะน�ายอดส่ังสินค้าให้กับพนักงานในร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้ข้อมูลในการประมวลผลที่ส�าคัญ เช่น  
ยอดขายในอดีต ล�าดับสินค้าขายดี สินค้าคงเหลือ เป็นต้น  
ซึง่พนักงานร้านเซเว่นอเีลฟเว่น สามารถตรวจสอบยอดและแก้ไข
ยอดส่ังสินค้าได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ สินค้า 
โปรโมช่ัน และสินค้าส�าหรับเหตุการณ์พิเศษ โดยแบ่งตามอายุสินค้า 
ได้แก่ สินค้าอายุยาว (Suggest Order) สินค้าอายุส้ัน (OA/ 
GOT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในร้าน 
เซเว่นอเีลฟเว่นทกุสาขาทัว่ประเทศ นอกเหนือจากน้ี ยังมีการศกึษา 
ในการน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการจดัการสินค้า
แบบรายสาขา วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อยอดขาย  
และยอดส่ังสินค้า เช่น พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละสาขา  
สภาพอากาศของร้าน โปรโมชั่น เหตุการณ์พิเศษ เป็นต้น

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ผ่านช่องทางการขายแบบ O2O 
บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จ�ากดั ร่วมมือกบัสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่มีทัง้ในรูปแบบ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัว
ของการค้าออนไลน์ และเป็นการขยายโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซือ้สินค้าทีห่ลากหลาย และมีคณุภาพได้ง่ายข้ึน อกีทัง้เป็น
แพลตฟอร์มที่น่าเช่ือถือและสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีช่องทาง 
การส่ังซือ้ ช่องทางการช�าระเงนิทีส่ะดวก รวมทัง้มีระบบการขนส่ง
สินค้าที่หลากหลาย และมีบริการที่ดี นอกจากน้ี ได้ร่วมกัน 
สนับสนุนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีช่องทาง
จ�าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนผ่านตลาดแบบ Online to Offline (O2O) 
เป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให ้
ผู้ประกอบการ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถ
ส่งสินค้าไปทีร้่านเซเว่นอเีลฟเว่นทัว่ประเทศได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด 
รวมถึงสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนหมอนทอง 
มังคุดออร์แกนิค ส้มโอทับทิมสยาม และส้มสายน�้าผ้ึง เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน และ 
ส่งเสริมคุณค่าทางสังคม

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

81 รายการ 

สินคาทางเกษตร
ตามฤดูกาล

21 ราย 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ

SMEs และผูบร�โภค
สามารถเขาถึงสินคา
ไดงาย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
 
การสัง่สนิคาของพนักงานมีความแมนยํามากข�น้

ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคา

 
ลดเวลาของรานในการสัง่สนิคาท้ังกลุม
อายยุาวและกลุมอายุสัน้ สงผลใหพนักงาน 
มีเวลาในการใหบร�การลกูคามากข�น้ 
สามารถสรางความประทับใจใหกับลกูคา
ไดมากข�น้

สนิคามีเพ�ยงพอตอการขายในปร�มาณทีเ่หมาะสม

ลดปร�มาณความสูญเสียจากสินคาตัดจาย

ลดปร�มาณขยะอาหารจากสินคาตัดจาย
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โครงการ President Awards
เป็นโครงการที่เน้นการคิดค้นนวัตกรรมภายในของบริษัท เพือ่ค้นหาสินค้า บริการ และกระบวนการด�าเนินงานใหม่ ๆ  โดยพิจารณาจาก
ความหลากหลายของธรุกจิ เพ่ือตอบโจทย์ของลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน โดยมีตัวอย่างโครงการ
ที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการนวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation) 
ในปี 2563 มีโครงการส่งผลงานประกวดเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,156 โครงการ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้ 

โครงการ A WHOLE NEW WORLD
จากข้อจ�ากดัของระเบยีบปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงนิสด ทีส่ามารถท�าได้เพียงทีส่าขาธนาคารและตู้เอทเีอม็ เท่าน้ัน ท�าให้
ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถงึบริการน้ี บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากดั จงึเกดิ
แนวคดิในการเป็นตัวแทน “แบงกิง้ เอเจนท์ (Banking Agent)” ในการให้บริการ
ฝาก ถอนเงนิสดทีร้่านเซเว่นอเีลฟเว่น ครบทกุบริการทางการเงนิ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถได้รับการบริการทางการเงนิอย่างทัว่ถงึตลอด 24 ช่ัวโมง ตลอดจนมีการ
ด�าเนินการบริหารจดัการหน้าร้านอย่างปลอดภัย และมีมาตรการป้องกนัความเส่ียง
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ลูกค้า

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
 
เพ�ม่เง�นหมุนเว�ยนในระบบเศรษฐกิจ

ประชาชนไดรับความสะดวกและเขาถึง
บร�การทางการเง�นมากข�้น

เปนสวนหน่ึงในการยกระดบั
คุณภาพชีว�ตของประชาชน

6,673 สาขา ใหบร�การฝาก ถอนเง�นสดท่ีราน

66 ลาน รายการ

3. วัฒนธรรมนวัตกรรม 

บริษทัสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบันวัตกรรมให้กบัพนักงาน รวมทัง้สร้างบรรยากาศการท�างาน 
ให้พนักงานได้เกิดแนวคดิสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยบริษทัได้จดัเวทปีระกวดโครงการนวัตกรรมภายใน เพ่ือส่งเสริมผลลัพธ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี ยังมีการแลกเปล่ียนความรู้และแนวปฏิบัติแก่กัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ 
คูค่วามร่วมมือภายนอกองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้น�าความรู้จากภายนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้กบัการด�าเนินธรุกจิ ตลอดจนการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กระบวนการท�างานภายในองค์กร ลดภาระงานทีไ่ม่จ�าเป็นของพนักงาน ท�าให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์งานทีมี่คณุค่า และสร้างแนวคดิ
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้แก่บริษทัต่อไป ซึง่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมนวัตกรรมทีม่าจากการร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงานในการส่งมอบคณุค่า
ทีเ่กดิข้ึนให้กบัองค์กรและสังคม โดยบริษทัแบ่งการประกวดโครงการนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี

เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อน�ามาใช้พัฒนากระบวนการด�าเนินงาน และส่งมอบคุณค่าให้แก่บริษัท 
โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการหลัก ได้แก่ 

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

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

โครงการนวัตกรรมแบบปิด
(Close Innovation)

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
(Open Innovation)
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โครงการตรวจนับด้วยเสียงสังเคราะห์
จากภาระหน้าทีแ่ละการใช้ก�าลังของพนักงานจ�านวนมากในการ
ตรวจนับและจดัการสินค้า รวมทัง้การตรวจนับทรัพย์สินภายใน
ร้านเซเว่นอเีลฟเว่น หน่วยงานบญัชีธรุกจิค้าปลีก เกดิแนวคดิ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ และประสิทธผิลในการท�างาน โดยลดเวลา  
ลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า และทรัพย์สินภายในร้าน 
โดยการเปล่ียนอุปกรณ์และวิธีการตรวจนับ จากเดิมที่ใช้น้ิว 
กดแป้นตัวเลขบนเคร่ือง Personal Digital Assistant (PDA) ของ
พนักงานแต่ละคน เปล่ียนเป็นการใช้เสียงส่ังการและรับฟังเสียง
ตอบกลับจากเคร่ือง Smart Phone แทน ท�าให้สะดวกและ
คล่องแคล่วในการตรวจนับสินค้าตลอดจนมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และแม่นย�ามากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัได้ด�าเนินงาน 
โครงการเด่นจากปี 2562 มาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดเวลาในการตรวจนับรอยละ 10 
(จาก 1.04 ว�นาทีตอชิ�น เปน 0.94 ว�นาที
ตอชิ�น)

ลดเวลาทํางานของพนักงานลง 

18,000 ชั่วโมงตอเดือน

ลดคาใชจายลง

900,000 บาทตอเดือน

10%

ของฝากทั่วไทย 
ช�อปง�ายแค�ปลายนิ�ว 
(24 Shopping)

พลิกโฉม 
“ฟ�ล�มป�ดผนึกพ�มพ�ลาย
ข�าวกะเพราหมู”

การพัฒนาสินค�า
ขนมป�งแช�เย็น
(Fresh Cream Bun)

โครงการขยายผลจากเวที President Awards ความก�าวหน�าในป� 2563

• ผูประกอบการเขารวมโครงการกวา 151 ราย
•  ยอดขายรวม 98 ลานบาท
•  ดําเนินการขยายผลแลว 5,738 สาขา
• สรางรายไดใหผูประกอบการรายยอย 136 ราย 
•  สนับสนุนสินคาจากชุมชน 800 กวารายการ
•  ผูบร�โภคเขาถึงสินคาไดงาย รวมถึงสินคาท่ีเปนของดีแตละจังหวัด

• 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

เคร�อข�ายสร�างสุข
สู�ปลายด�ามขวาน 

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

• ลดปร�มาณขยะจากการใชสติ�กเกอร ได 12 ลานชิ�นตอป
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โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ 
(Approval Process Excellence Awards) 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
เพื่อให้การท�างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลดภาระของพนักงาน โดยมีตัวอย่าง
โครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการ Smart Employment Certificate
จากปัญหาการจดัท�าและจดัส่งเอกสารหรือหนังสือรับรองต่าง ๆ  จากส�านักงานใหญ่
ไปยังส�านักงานย่อย หรือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีความล่าช้า รวมทั้งความ 
ไม่ปลอดภัยจากการจัดส่งระหว่างทาง หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
จงึมีแนวคดิปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการเอกสารและหนังสือรับรองต่าง ๆ   
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ผ่านระบบ Employee 
Self-service โดยพนักงานของบริษทัสามารถท�าได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศพัท์มือถอื
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

โครงการ “3 ไม่” 
(ไม่ต้องนับ ไม่ต้องสั่ง ไม่ต้องตรวจสอบและอนุมัติ)
เน่ืองจากสินค้ากลุ่ม All Café เป็นสินค้าที่ขายดีเป็นอย่างมากท�าให้ต้อง 
เพ่ิมสินค้าเป็นจ�านวนมากเพ่ือให้เพียงพอต่อลูกค้า จึงเกิดปัญหาในข้ันตอน 
การนับสินค้าคงเหลือการส่ังสินค้า การตรวจสอบและการอนุมัติการส่ังสินค้าวัสดุ
กลุ่มแก้ว และวัตถุดิบส�าหรับท�าเคร่ืองด่ืม โดยกระบวนการท�างานดังกล่าว 
มีความยุ่งยากและซบัซ้อน ส่งผลให้พนักงานสูญเสียเวลา และทางร้านเซเว่นอเีลฟเว่น
สูญเสียโอกาสทางการขาย และไม่สามารถส่งมอบสินค้าทีมี่คณุภาพให้กบัลูกค้าได้ 
บริษทัจงึได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกลุ่มค�าส่ัง Robotic Process Automation 
(RPA) แบบฟรีแวร์ ส�าหรับการทดแทนกระบวนการทัง้หมด เพ่ือให้ร้านไม่ต้องนับ 
ไม่ต้องส่ัง ไม่ต้องตรวจสอบและอนุมัติ วัสดุและวัตถดิุบต่าง ๆ แต่มีเพียงพอต่อ
การบริการลูกค้าได้ทกุวัน ปัจจบุนัมีร้านเซเว่นอเีลฟเว่นทีใ่ช้ระบบน้ีด�าเนินการแล้ว 
146 สาขา

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน
ในการจัดทําเอกสาร

ลดคาใชจาย

1.13 ลานบาทตอป

เชน คาใชจายในการจัดสง คาเชาอปุกรณ เปนตน

ลดเวลาการทํางานจากเดิม 

รอยละ 100
 

ลดการใชกระดาษไดมากกวา 

40,000 แผนตอป

ลดความผิดพลาดของเอกสารหร�อหนังสอืรบัรอง

ลดความเสี่ยงการสูญหายของเอกสาร
หร�อหนังสือรับรอง

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

พนักงานไมตองนับ ไมตองสั่ง ไมตองผาน
กระบวนการตรวจสอบอนุมัติ

ลดเวลาในการสัง่ได   24 นาทีตอวนั

สรางความมั่นใจวาสินคา
จะเพ�ยงพอตอผูบร�โภค

ลดภาระงานของคลังสินคา

ลดเวลาตรวจนับสําหรับบัญชีตรวจนับ 
(Auditor)

ความพ�งพอใจของพนักงาน รอยละ 85 
(มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว)

24
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โครงการแอปพลิเคชันสั่งสินค้าเร็ว ได้สินค้าสด 
(Order Fast Get Fresh Application)
กลุ่มธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจร โดยเฉพาะสินค้า
อาหารสด จะมีคู่ค้า (Suppliers) เป็นจ�านวนมากในแต่ละพ้ืนที่สาขา  
แต่มักจะเกดิปัญหาในกระบวนการส่ังซือ้ทีต้่องมีเอกสารจ�านวนมากและ
ใช้เวลานาน ส่งผลให้เกดิปัญหาในการส่ังสินค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
ที่มีความต้องการสินค้าสูง บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) จึงมี
แนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบและอนุมัติโดยได้พัฒนา
ระบบการส่ังซือ้สินค้าในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทีค่�านวณการส่ังซือ้สินค้า
ให้แบบอัตโนมัติ เพ่ือรองรับค�าส่ังซื้อพิเศษได้ตามพ้ืนที่ต้ังของสาขา 
สามารถจัดการงานส่ังซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ส่งผลให้
สามารถจัดหาสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และตรงความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากน้ี บริษัทได้ด�าเนินการขยายผลโครงการเด่น 
จากปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดเวลาในการออกคําสั่งซื้อ (PO) 

รอยละ 63
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การอนุมัติ รอยละ 91
คูคาสามารถวางแผนการผลิต
และสงวัตถุดิบไดงายข�้น

บร�หารจัดการการสั่งสินคาไดดีข�้น 
สินคามีคุณภาพ

ลดการใชกระดาษได 

950,000 แผนตอป

ความพ�งพอใจของพนักงาน 

รอยละ 93 
(มากกวาเปาหมายที่ตั้้งไว)

PO

Smart CDC from Platform 
to Learning Center 

โดยศูนย�กระจายสินค�า 
CDC บางบัวทอง

Smart Process Automation 
โดยสายงานบัญชีและการเง�น

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

(ลาดหลุมแก�ว)

โครงการขยายผลจากเวที Approval Process 
Excellence Awards

ความก�าวหน�าในป� 2563

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

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

• ลดข้ันตอนและเวลาการทํางานคิดเปนมูลคา 1.3 ลานบาท
• พนักงานมีความสามารถในการใชระบบและ
 สามารถนําไปประยุกตใชกับงานอื่น ๆ ได
• ความพ�งพอใจของพนักงานตอระบบการใชงาน รอยละ 80 
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โครงการ Shopping Bag ถุงใส่อาหารอุ่นร้อน
เน่ืองจากปัจจุบันร้านเซเว่นอีเลฟเว่นยังให้ถุงพลาสติก 
แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากลุ่มข้าวกล่องอุ่นร้อนแต่พบกับ
ปัญหาที่ถุงพลาสติกมีขนาดใหญ่เกินไปส�าหรับการ 
ใส่ข้าวกล่องเฉล่ีย 1-2 กล่อง ซึง่ส่งผลให้สินค้าหกและ
เป็นการใช้พลาสติกเกินความจ�าเป็น จึงเกิดแนวคิด
ออกแบบถงุหูห้ิวให้เหมาะสมกบัการใช้งานของกลุ่มสินค้า 
อุ่นร้อน โดยออกแบบฐานถุงให้กว้างข้ึน เพ่ือรองรับ 
การใส่ถาดข้าว และมีขนาดทีเ่หมาะสม เพ่ือให้พอดีกบั
กล่องข้าวและลดการใช้พลาสติกตามนโยบายของบริษทั
ซึ่งถุงแบบดังกล่าวสามารถรับน�้าหนักได้ 4 กิโลกรัม 
ปัจจุบันมีการกระจายถุงพลาสติกรูปแบบใหม่ไปแล้ว 
11,000 สาขา ทัว่ประเทศ

โครงการลดเวลารับสินค้าด้วยห้องรับสินค้า DC
เม่ือมีสินค้าจากศนูย์กระจายสินค้า (DC) มาส่งทีร้่านสาขา ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน
ต้องยืนรอรับสินค้าเป็นระยะเวลานานเพ่ือไม่ให้เกิดสินค้าสูญหาย ส่งผลให้
พนักงานเสียเวลาเพ่ิมข้ึน สร้างความไม่สะดวกต่อลูกค้าขณะขนสินค้าเข้าร้าน  
รวมถึงเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ ขนสินค้าชนลูกค้าหรืออุปกรณ์ในร้าน 
จงึได้เกดิแนวคดิการใช้พ้ืนทีด้่านหลังร้านให้เกดิประโยชน์ โดยให้ผู้ขนส่งสินค้า
เปล่ียนเส้นทางการขนสินค้าให้เข้าพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าด้านหลังร้านแทน 
การเดินผ่านทางหน้าร้าน พร้อมทั้งมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดด้านหลังร้าน 
เพ่ือป้องกนัการทจุริตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อืน่ ๆ อกีด้วย นอกจากน้ัน 
ยังต่อยอดการใช้พ้ืนทีด้่านหลังร้านให้เกดิประโยชน์สูงสุดโดยจดัพ้ืนทีเ่พ่ือเกบ็  
ลังกระดาษและลัง Break Case รวมถึงเป็นพ้ืนที่ให้พนักงานสาขาใช้ประชุม  
ปัจจบุนัด�าเนินการแล้ว 409 สาขาทัว่ประเทศ

โครงการลดเวลาสินค้าใกล้หมดอายุ กลุ่มของแห้งด้วย PDA
เน่ืองจากพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต้องตรวจสอบสินค้าหมดอายุในกลุ่ม 
ของแห้งทัง้ร้านเพ่ือป้องกนัไม่ให้สินค้าหมดอายุถงึมือลูกค้าด้วยการจดลงสมุด 
ซึง่มีจ�านวนมากและใช้เวลานาน จงึเกดิแนวคดิการจดัท�าระบบบนัทกึรายการ
สินค้าหมดอายุด้วย Google Form ผ่านแทบ็เล็ตหรือโทรศพัท์มือถอื และการใช้  
Personal Digital Assistant (PDA) ด้วยการเกบ็ข้อมูลและแสดงผลรายงาน 
ในรูปแบบปฏิทินเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา ปัจจุบันขยายผลด�าเนินการแล้ว  
11,000 สาขาทัว่ประเทศ

โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish)
เป็นโครงการทีเ่น้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่าจากร้านเซเว่นอเีลฟเว่น โดยมีการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทั  
ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในกระบวนการท�างาน โดยมีตัวอย่างโครงการทีโ่ดดเด่น ดังน้ี

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดการใชพลาสติกได 

586 ตันตอป

ลดตนทุนการผลติได รอยละ16

ความพ�งพอใจของลูกคา

รอยละ 100
ใชงานไดงายและสะดวกข�้น

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดเวลาการทํางานของพนักงานได 

63.5 นาทีตอวันตอสาขา

ลดอุบัติเหตุได รอยละ 100
เพ�่มรอบการขนสงสินคาได 

0.65 รอบตอวัน

ความพ�งพอใจของลูกคา รอยละ 100
ลกูคาไดรบับร�การท่ีมีคณุภาพ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ลดเวลาตรวจสอบสินคาหมดอายุได 

45 นาทีตอเดือน

ลดโอกาสเกิดสนิคาตดัจาย
จากสนิคาหมดอายุ

สงมอบสินคาคุณภาพสูลูกคา

45
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นอกจากน้ี บริษัทมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Kaizen มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือการบริหารการปฏิบัติการ (Operations  
Management) ภายในบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในระยะยาว ด้วยความร่วมมือ
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าจนถึงพนักงานทุกคน โดยมีตัวอย่างโครงการ อาทิ

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 

งาน Thailand Synergy เพ่ือ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards เป็นโครงการ 
ความร่วมมือจาก 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  
ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อยมีอยู่ มาท�าการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้า
หรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกดิการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมทีสู่งข้ึนในระดับ
ประเทศต่อไป

โครงการลดเวลาการบันทึกรับสินค้าจากคู่ค้าส่งตรง 
(ไทยน�้าทิพย์และเนสท์เล่)
เน่ืองจากเม่ือมีการรับสินค้าจากคู่ค้าต้องมีการลงข้อมูลในใบแจ้งหน้ีเสมอ  
แต่เกดิปัญหารายละเอยีดในใบแจ้งหน้ีไม่ชัดเจนท�าให้ทัง้พนักงานร้านสาขา
และคูค้่าต้องใช้ระยะเวลานานในข้ันตอนน้ี จงึเกดิแนวคดิจดัท�าระบบส่งข้อมูล
ใบแจ้งหน้ีในรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ หรือ e-File เพ่ือลดเวลาในการ 
ลงข้อมูลรับสินค้าจากคู่ค้า พร้อมกับพนักงานมีการใช้ PDA ในการสแกน 
รับสินค้าจากคู่ค้า ปัจจุบันมีการใช้กับสินค้าจากไทยน�้าทิพย์และเนสท์เล่  
โดยด�าเนินการไปแล้ว 11,000 สาขา และมีแผนขยายผลด�าเนินการกับสินค้า
จากคูค้่ารายอืน่ต่อไป

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดเวลาการบันทึกรับสินคา 

12.55 นาทีตอรอบ

ลดความผิดพลาดในการบันทึก

รับสินคาได รอยละ 100 
เพ�่มรอบการขนสงสินคาได

0.02 รอบตอวัน

พนักงานมีเวลาบร�การลูกคาเพ�่มข�้น 

นํา RPA มาชวย
ในการจัดการเร�่อง
การจัดเก็บขอมูล
ของแบตเตอร�่

ลดเวลาในการทํา
รายงานของ 
Pick to Light ดวย
เคร�่องมือ Macros

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

ในปี 2563
มีโครงการส่งผลงานประกวด
เข้าร่วมทั้งสิ้น 

152 โครงการ 
โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
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เป็นนวัตกรรมเส้นใยสังเคราะห์ทีมี่นาโนซงิค์ออกไซด์เป็นส่วนผสม มีคณุสมบติัช่วยยับย้ัง
การเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ โรคภูมิแพ ้
โรคทีเ่กีย่วกบัทางเดินหายใจทีมี่สาเหตุจากแบคทเีรีย การติดเช้ือทีบ่าดแผลและบริเวณผิวหนัง 
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ท�าให้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ฝังตัวอยู่ในเน้ือเส้นใย ท�าให้ 
คุณสมบัติพิเศษน้ีมีความคงทน แม้ผ่านการซักมาแล้ว 150 คร้ัง ไม่เหมือนการเคลือบ 
โดยทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและส่ิงทอทางการแพทย์ได้ 
เช่น ผ้าพันแผล ปลอกหมอน ผ้าปูเตียงผู้ป่วย ชุดชั้นใน ชุดแพทย์ และชุดผู้ป่วย เป็นต้น

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

ชื่อผลงาน Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า 
 (รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม)
ชื่อบริษัท บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ชื่อเจ้าของผลงาน คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย 

เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการน�าส่งช้ินเน้ือตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใน 
โรงพยาบาล ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และห้องแล็บ ให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย�า 
รวดเร็ว ทันท่วงที โดยใช้ IoT Platform เพื่อควบคุมและ Monitor ชิ้นเนื้อให้เซลล์คงสภาพ
สมบูรณ์ที่สดุตั้งแต่การเก็บตัวอย่างชิน้เนือ้ การเคลือ่นย้ายและการขนส่ง การล�าดับความ
ส�าคัญในการวินิจฉัยของห้องแล็บ และการแจ้งผลกลับไปที่แพทย์ ซึ่งน�าไปสู่การวางแผน
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
อัตราการรอดชีวิต จาก 

ร้อยละ 43 เป็น 

ร้อยละ 80-90
ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาคีโม

ศัลยแพทย์ ได้ผลตรวจรวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย�ามากขึ้น และผู้ป่วยได้รับการรักษา
ด้วยยาที่เหมาะสม และมีอัตราการรอด
ชีวิตเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึง
มาตรฐานการตรวจของห้องแล็บ
ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
สร้างยอดขายได้มากกว่า 

98 ล้านบาทต่อปี 

ช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมี 
นวัตกรรมที่แข่งขันในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น

ผลจากการทดลอง
พบว่าจะช่วยร่นระยะ
เวลาในการรักษา 
ท�าให้ผู้ป่วยและ 
บุคลากรทางการแพทย์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์
ถูกผสมอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร
จึงไม่ท�าให้สารเคมีหลุดลอกออกจาก
ผลิตภัณฑ์
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ความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซยีมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซน็ต์
ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
กับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการท�าวิจัย เพ่ือสกัดแคลเซียมจาก 
ก้างปลาที่เหลือจากการผลิตอาหารได้แคลเซียมชนิดที่มีโมเลกุลเล็ก 
ร่างกายสามารถดูดซมึไปใช้ได้ดี ไม่มีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารทีท่�าให้
เกดิอาการท้องอดื ท้องผูก ช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมกระดูกและข้อทีสึ่กหรอ 
ช่วยลดอาการปวด 

นอกจากการสร้างคุณค่าเพ่ือสังคมแล้ว  ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทาง
ธรุกจิส�าหรับผลงานทีมี่นวัตกรรม ผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีมี่อยู่หลาย
ช่องทางของบริษัท

ชื่อผลงาน UNC CALCIUM
ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ยู้ ฟิชบอล จ�ากัด
ชื่อเจ้าของผลงาน ดร.เกยูร โชคล�้าเลิศ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ยอดขายมากกว่า 

70 ล้านบาทต่อปี

สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่น ๆ ได้ด้วยแนวทางของ 
Circular Economy

เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือในอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง Circular Economy

ช่วยเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค
ในการใช้แคลเซียม
จากธรรมชาติ
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