
คัดสรรอาหารปลอดภัย 
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

รายการ (SKUs) ผลิตภัณฑ�ใหม�ที่มุ�งเน�นสร�างสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี  
(ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG2   ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 
และส�งเสร�มเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

 2.1  ยุติความหิวโหยและสร�างหลกัประกัน
ให�ทุกคนโดยเฉพาะทีย่ากจนและอยู�ใน
ภาวะเปราะบางอนัรวมถงึทารก ได�เข�าถงึ
อาหารทีป่ลอดภยั มโีภชนาการ

 SDG3  สร�างหลักประกันว�าคนมชีวี�ตท่ีมีสขุภาพดี
และส�งเสร�มสวัสดิภาพสําหรับทุกคน
ในทุกวัย

 3.8 การเข�าถงึการบร�การสาธารณสุขจําเป�น
ท่ีมีคณุภาพ และเข�าถงึยาและวคัซีนจําเป�น
ท่ีปลอดภัย มีประสทิธผิล มีคณุภาพ 
และมีราคาท่ีสามารถซือ้หาได�  

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน

 12.4  บรรลุการจดัการสารเคมแีละของเสีย
ทุกชนิดในว�ธีท่ีเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
ตลอดท้ังวงจรชวี�ตของสิ�งเหล�าน้ัน  
เพ�อ่ทีจ่ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ะมี
ต�อสขุภาพของมนุษย�และสิ�งแวดล�อม
ให�มากท่ีสุด

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มการเข�าถึงอาหาร
ที่ปลอดภัย และนํ้าดื่มที่สะอาด

149,754 ราย

สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ�
ทางการแพทย�ให�กบัโรงพยาบาล  
สถานศึกษา โรงเร�ยน  
กลุ�มเปราะบาง รวมถึงวัด 
และหน�วยงานราชการต�าง ๆ

799 แหง

สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ�
การแพทย�   

239 ลานบาท

มีผลิตภัณฑ�และบร�การใหม�ที่มุ�งเน�นสร�างสุขโภชนาการ 
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดีต�อคนในสังคมเพ��มข�้นเป�น  
 

ร�อยละ 10 

เปาหมาย 
รอยละ 10 ณ ป 2563 

  17.6

                19.4

                19.6 
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ความเสี่ยงและโอกาส

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เกดิข้ึนอย่างต่อเน่ืองและวัคซนี 
ในการป้องกนัและรักษาโรคยังอยู่ในข้ันตอนการพัฒนา รวมถงึ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตทีข่าดสมดุล ผู้บริโภคส่วนใหญ่จงึหันมา
ให้ความสนใจกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ 
โดยการบริโภคอาหารทีดี่ ถกูสุขลักษณะ และมีคณุค่าทางอาหาร
เพียงพอ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และสามารถป้องกนั
ตนเองจากโรคระบาดหรือสภาวะวิกฤตต่าง ๆ  ทีเ่ข้ามาในปัจจบุนั 
นอกจากน้ี การมีความรู้ด้านสุขภาพยังเป็นหัวใจของปัจจัย 
ในการก�าหนดสุขภาพ ดังน้ัน การขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
จึงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายอย่างย่ิงในปัจจุบัน รวมถึง 
ภาคอตุสาหกรรมก็มีความจ�าเป็นในการพัฒนาปรับสูตรอาหารใหม่
ทียั่งท�าให้รสชาติของผลิตภัณฑ์คงความอร่อยได้เหมือนเดิม 
ถงึแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผล 
ให้เกดิความท้าทายข้ึนทัว่โลก แต่ยังน�ามาซึง่โอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพทีย่ั่งยืนมากข้ึน

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) 
มุ่งด�าเนินงานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับผู้บริโภค
ภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์  
การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค บริษัทได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัท  
ซีพี ฟู ้ดแล็บ จ�ากัด ส�านักพัฒนาและประกันคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ตามทีก่ล่าวถงึ
ในบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพ่ิมมูลค่าทางธรุกจิ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค ก�าหนดหลักเกณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมถึงก�าหนด
กลยุทธ์สร้างการรับรู้ของลูกค้า อาท ิปรับภาพลักษณ์ของร้าน 
การจดัเรียงสินค้า พัฒนาทกัษะของพนักงานร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
ให้มีความรู้ด้านการจัดการผัก ผลไม้สด เป็นต้น พร้อมทั้ง 
ก�าหนดแผนด�าเนินการสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะที่ดี 
ให้กับลูกค้า ปี 2562-2566 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณค่า

ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพกลุ่มอาหารพร้อม
รับประทาน เคร่ืองด่ืม อาหารว่าง และเบเกอร่ี นอกจากน้ี 
บริษทัได้มีการจดัอบรมหลักสูตร “ระบบการจดัการและควบคมุ
อาหารให้ปลอดภัย และการบริหารจดัการความปลอดภัยอาหาร” 
ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐาน 
การบริการที่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู ้บริโภค การจัด 
สภาพแวดล้อมส�าหรับกระบวนการเตรียม การจัดเก็บ  
ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีถ่กูสุขลักษณะ การมีความรู้
ความเข้าใจในระบบการจดัการ และควบคมุอาหารให้ปลอดภัย
ต่อการบริโภคส�าหรับพนักงานระดับผู้จดัการร้าน เพ่ือป้องกนั
ปัจจยัเส่ียงในการส่งมอบสินค้าอาหารทีไ่ม่ปลอดภัยให้กบัลูกค้า 
ตลอดจนให้ความส�าคญัและปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัปัญหา
ด้านความปลอดภัยอาหาร เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “ร้านอิม่สะดวก” 
อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาหารขององค์กร 

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการเราอยูเคียงขางกัน 
(โคชจิตอาสา) ชวยเหลือดูแล
ดานจติใจ  ลดความเคร�ยด และโอกาส
การเกิดโรคซึมเศราจากสภาวะว�กฤต 
โคว�ด-19

เมนูคุมแคล 
(เมนูอาหารเพ�่อสุขภาพในแตละมื้อ)

133รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชวีติประจ�าวนั รวมถงึการให้บรกิารของบรษัิท 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้เข้าใช้บริการ และเพ่ือไม่ให้การ 
ด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก บริษัทได้ก�าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส�าคัญ ดังนี้

โครงการกลุ่มโค้ชจิตอาสา เราอยู่เคียงข้างกัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยรู้สึก 
ไม่สบายใจและเป็นกังวล เป็นสถานการณ์ที่ยากล�าบาก บริษัทจึงได้ริเร่ิมโครงการ 
ช่วยเหลือดูแลด้านจติใจ ลดความเครียด และโอกาสการเกดิโรคซมึเศร้าจากสภาวะวิกฤต
ดังกล ่าว โดยด�าเนินการในรูปแบบของการให ้ค�าปรึกษา ผ ่านการพูดคุย 
ทางโทรศพัท์หรือทางออนไลน์ ภายใต้เงือ่นไขการรักษาความลับ โดยเร่ิมจากพนักงาน
และขยายผลไปยังบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 936 ราย

05
ก�าหนดให้ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

01 
ให้ความรู้ และสื่อสาร
กับพนักงาน
เ ก่ียวกับมาตรการการป้องกันการ 

แพร่ระบาด ก�าหนดให้มีการวดัอณุหภมิู

ร่างกายของพนักงาน ตลอดจนก�าหนด

ให้พนักงานท�าความสะอาดมือทุกครั้ง

ก่อนสัมผัสสินค้า 

02 
ท�าความสะอาดพืน้ทีส่มัผัส
อย่างสม�่าเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ เครื่องกด All 

Member อุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า ตู้แช่  

ท่ีน่ังลูกค้า ตะกร้า รถเข็น บานประตู  

รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของร้าน ด้วยน�้ายา

ท�าความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

พร้อมท้ังจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ

ให้กับลกูค้าก่อนและหลงัเข้าใช้บรกิารด้วย

03
ก�าหนดพื้นที่การให้บริการ
ตามมาตรการรกัษาระยะห่างทางสงัคม 

(Social Distancing ) และขอความร่วมมือ

ลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

อย่างเคร่งครัด

04
ก�าหนดให้ลูกค้าทุกท่าน
ได้รับการตรวจวดัอณุหภมิู
ร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ และมีการลง

ทะเบียนก่อนและหลังเข้าใช้บริการผ่าน 

“ไทยชนะ” หรือกรอกข้อมูลในแบบ 

ลงทะเบียนทุกครั้ง

ทั้งนี้ การด�าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ นั้น เป็นไปเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่สะอาด ปลอดภัย

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
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ส�งเสร�มการเข�าถึงอาหารที่ปลอดภัย
และนํ้าดื่มที่สะอาด

จํานวนผู ไดรับการสนับสนุน

149,754 ราย

มูลคาการสนับสนุน 

1.43 ลานบาท

สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑท่ีมุงเนนสุขภาพ 
และสุขภาวะท่ีดี ตอยอดขายท้ังหมด (รอยละ)

ผลิตภัณฑท่ีมุงเนนสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี แยกตามประเภท 

สรุปผลการดําเนินงานดานการสงเสร�มสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

88

12
ยอดขายผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ  

ยอดขายผลิตภัณฑ�ทั้งหมด

จํานวนผลิตภัณฑท้ังหมด (Total Product) 
ท่ีมุงเนนสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี 
(รายการ : SKUs)

จำนวนผลิตภัณฑใหม (New Product) 
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
(รายการ : SKUs)

จำนวนผลิตภัณฑปจจ�บัน (Existing Product) 
ที่มุงเนนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
(รายการ : SKUs)

2561

2562

451

512

2563 745

2561

2562

323

319

2563 465

2561

2562

128

193

2563 280

หมายเหตุ:  • ผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ ครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ�พัฒนาร�วม (Private Brand)  
  และผลิตภัณฑ�ซื้อมาขายไป (National Brand) กลุ�มอาหารและเคร�่องดื่ม
              • ทางเลือกสุขภาพ - เป�นเกณฑ�ทางเลือกเพ�่อสุขภาพ โดยมหาว�ทยาลัยมหิดล 
  ว�าด�วยเร�่องการควบคุมสารอาหารในเกณฑ�ท่ีเหมาะสม 8 หมวด ได�แก� โซเดียม 

  พลังงาน น้ําตาล ไขมัน เกลือแร� ไฟเบอร� เหล็ก เพ�่อให�การรับประทานอาหารต�อม้ือเหมาะสม

448 รายการ
ทางเลือกสุขภาพ*

ยอดขาย 15,501 ลานบาท

83 รายการ
ปรับลดไขมัน ไขมันทรานส 
โซเดียม และน้ําตาล

ยอดขาย 2,843  ลานบาท

95 รายการ
ปรับเพ�่มคุณคาทางโภชนาการ

ยอดขาย 4,773   ลานบาท

5 รายการ
ปรับปรุงสูตรจากสูตรเดิม

ยอดขาย 531 ลานบาท

รอยละ 1.48 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)

รอยละ 2.48 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)

รอยละ 0.28 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)

รอยละ 8 
(เทียบกับยอดขายกลุมอาหาร 
และเคร�่องดื่มท้ังหมด)
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มุ่งมั่นพัฒนา สรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ชื่อสินค้า
ถั่วลายเสือต้ม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจ�าหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ถั่วลิสง พันธุ์ถ่ัวลายเสือ โดยเพาะปลูกจากเกษตรกร แหล่งเพาะปลูกจากทางภาคเหนือ ลักษณะของถั่วมีลายคล้ายลายเสือโคร่งสวย 
และมีการคัดสรรฝักถั่วที่รูปร่างสมบูรณ์ เต็มเมล็ด ถั่วมีรสชาติโดดเด่นที่ความหวาน เนื้อมัน กรอบนุ่ม เคี้ยวเพลิน

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
•  มีวติามินบี ช่วยบ�ารงุระบบประสาท สมอง และบ�ารงุสายตา
•  มีโปรตนีสงู และมีกรดอะมิโนท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย
•  มีใยอาหาร ช่วยให้อิม่ท้องได้นาน ช่วยในเรือ่งระบบขับถ่าย 
•  มีแมกนีเซียมสงู ช่วยรกัษาสมดลุของฮอร์โมนเพศ และช่วยการท�างานของเอนไซม์ต่าง ๆ ได้ดีข้ึน

วันที่วางจ�าหน่าย
16 ตุลาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทั่วประเทศ

ชาด�าน�้าผึ้ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตัวชาด�าผสมผสานระหว่างใบชา 2 ชนิด คืออู่หลงและอัสสัม ท�าให้ ได้รสชาติฝาด เข้มข้นของตัวชา ไม่ขม และชุ่มคอ เพิ่มความหอมหวาน
จากน�้าผึ้งแท้ ท�าให้ดื่มได้ทุกวัน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หวานน้อย จึงเป็นอีกสินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
•  ชาอัสสมัและชาอู่หลงน้ันอดุมไปด้วยสารต้านอนุมูลอสิระ จงึช่วยในการล้างสารพษิในร่างกาย ช่วยลดความเสีย่งของการเกิดโรคต่าง ๆ  

และช่วยในการชะลอวัย
•  ชาด�าจะมีสารคาเฟอีนที่ท�าให้รู้สึกสดชื่น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และช่วยกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อหัวใจ
•  ใบชามีสารฟลูออไรด์ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก จึงช่วยป้องกันฟันผุ และช่วยลดอาการสึกหรอของฟันได้เป็นอย่างดี
•  น�้าผ้ึงมีคุณสมบัติช่วยลดอาการท้องผูก เพราะมีแบคทีเรียชนิดดี ท่ีชื่อว่า “โพรไบโอติกส์” และ “แลคโตบาซิลัส” ท่ีมีส่วนช่วยให้ 

ล�าไส้แข็งแรง สามารถขับถ่ายได้เป็นปกติ
•  น�้าผึ้งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
•  น�้าผึ้งเหมาะกับผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ เนื่องจากมีฤทธิ์คล้ายกับสารต้านการอักเสบ ยิ่งถ้าเป็นน�้าผึ้งที่มาจากดอกไม้ มักจะมีอนุมูลจาก

ละอองเกสรขนาดเล็กอยู่เยอะ ซ่ึงอนุมูลเหล่าน้ีจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ท�างานได้ดีย่ิงข้ึน และยังส่งผลให้ร่างกาย
หลั่งสารฮีสตามีน (Histamine) ที่ช่วยลดอาการปวด คัด แดง และน�้ามูกไหล

วันที่วางจ�าหน่าย
7 พฤษภาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
8,100 สาขา

สินคาอาหารที่ผานการรับรอง
หร�อผานหลักเกณฑของ 
“ทางเลือกสุขภาพ” หร�อ 
Thai Healthier Logo ที่ใหการรับรอง
โดยสถาบันโภชนาการ
มหาว�ทยาลัยมหิดล

อาหารที่มีการเพ�่ม หร�อลด
หร�อปราศจากสารอาหารตามที่
กฎหมายหร�อมาตรฐานที่ยอมรับ เชน 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541

ผักและผลไมสด หร�ออาหารท่ีคงสภาพ 
สารอาหารท่ีเปนประโยชนทางธรรมชาติ 
หร�อผานการแปรรูปนอยหร�ออาหารที่
รบัประทานแลวไดโภชนาการครบถวน
และพลังงานที่เหมาะสมใน 1 มื้อ

อาหารทางการแพทย Functional 
Food หร�อ Food Supplement
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544 และ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548

01 02 03 04

136 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ชื่อสินค้า
คิวมินซี ขมิ้นชันสกัด
150 มล.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจ�าหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
• ช่วยก�าจัดสารพิษออกจากร่างกาย
• เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
• ช่วยลดอาการอกัเสบ ปวด ตงึกระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเน้ือ จากการออกก�าลงักาย และอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อย

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
• ขมิ้นชันสกัด 40 มก. : ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
• วิตามินซี 200% (120 มก.) : ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง
• วิตามิน B6 : สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ B12 : บ�ารุงระบบประสาทภายในร่างกาย
• แอลกลูต้าไธโอน : หน้าที่ส�าคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระ 

วันที่วางจ�าหน่าย
20 สิงหาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

เซเว่นอัพฟรี 
440 มล.

ย�าย�าสูตรเด็ดซองแบบแห้ง 
รสสไปซี่ล็อบสเตอร์ 
75 กรัม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
น�้าตาลน้อยลง ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

วันที่วางจ�าหน่าย
6 สิงหาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผสมผสานความอร่อยระหว่างเส้นใหญ่ เหนียวนุ่ม เข้ากับซอส 
เข้มข้นเต็มรสล็อบสเตอร์จากกุ้งแท้ ๆ

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

วันที่วางจ�าหน่าย
9 มกราคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”

โครงการ “กนิดี อยู่ดี มีสุข” ได้ริเร่ิมด�าเนินการ โดยมีวิสัยทศัน์
เพ่ือร่วมสร้างสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย  
โดยในปีทีผ่่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับตัวและเปล่ียนแปลง 
ไปในหลาย ๆ  ด้าน และที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัด 
กค็อื ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเร่ืองสุขภาพ และความเป็นอยู่มากข้ึน 
ตระหนักทั้งการเลือกบริโภคอาหารและการออกก�าลังกาย  
จึงท�าให้เกิดความต้องการสินค้าเพ่ือสุขภาพมากขึ้น ทั้งการ
บริโภคเพ่ือเสริมสร้าง ซ่อมแซม และสร้างภูมิคุม้กันร่างกาย 
ตลอดจนมีแนวโน้มการประกอบอาหารด้วยตัวเองที่เพ่ิมสูงข้ึน  
จงึได้มีการขยายผลโครงการ โดยมีแนวทางการสร้างโมเดลธรุกจิ
และร้านต้นแบบที่สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ (อาคารพลาซ่า) 
และขยายโครงการไปยังท�าเลศักยภาพอื่น ๆ นอกจากน้ี 
ยังด�าเนินการสรรหาและเพ่ิมความหลากหลายส�าหรับสินค้า
เพ่ือสุขภาพ ทัง้กลุ่มอาหารพร้อมทาน อาหารและวัตถดิุบพร้อมปรุง 
ผัก ผลไม ้สด เค ร่ือง ด่ืม เบเกอร่ี  และขนมขบเคี้ยว 
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 
และสร้างให้เกิดการรับรู้ อาทิ การสร้างมุมสินค้าเพ่ือสุขภาพ
ให้ชัดเจน แนะน�าคุณประโยชน์ของสินค้าเพ่ือสุขภาพผ่านส่ือ

ภายในร้านและส่ือดิจทิลัต่าง ๆ  พร้อม ๆ  กบัการสร้างทกัษะให้
กบัพนักงาน และพัฒนากระบวนการท�างานของพนักงานอย่าง
เป็นระบบ

ในปี 2563 บริษัทได้ขยายผลโครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”  
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 880 สาขา ไปยังท�าเลศักยภาพต่าง ๆ อาทิ 
ที่พักอาศัย ส�านักงาน และโรงพยาบาล เป็นต้น โดยร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมียอดขายสินค้า 
กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพรวมทัง้ส้ิน 3,074 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.34 ของยอดขายร้านที่เข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีแผนขยายสาขาที่เข้าร่วม
โครงการเพ่ิมข้ึนอกี จ�านวน 2,000 สาขา โดยจะขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุมในกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาวะทีดี่ของร้านยา เอก็ซ์ต้า พลัส
ให้มากย่ิงข้ึน รวมถึงให้บริการรับค�าปรึกษาด้านสุขภาพกับ
เภสชักรผ่านแอปพลเิคชนั All PharmaSee และบริการส่งมอบ
ยาสามัญประจ�าบ้านให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถส่ังผ่าน 
แอปพลิเคชัน 7Delivery เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสินค้า 
และบริการ ด้านสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะทีดี่ให้ครอบคลุม
กลุม่ลกูค้าและชุมชนมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

มูลคายอดขายของผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขภาพ

3,074  ลานบาท 
สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑที่มุงเนน
สุขภาพเทียบยอดขายรวมของรานเซเวนอีเลฟเวน

รอยละ 23.34 



 
ชื่อสินค้า
ข้าวอบธญัพชื

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้โครงการ Eat Well ในปี 2563

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้าวสวยหุงสุกผสมธัญพืช หอมอร่อย พลังงาน 240 กิโลแคลอรี เป็นแหล่งของใยอาหาร
ไขมันต�่า ไขมันอิ่มตัวต�่า ไม่มีคอเลสเตอรอล ติดตราสัญลักษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
• ใยอาหารสูง เพิ่มกากใยจึงดีต่อระบบขับถ่าย และเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชนิดดีท่ีเปลี่ยนเป็นน�้าตาลช้ากว่า 

ข้าวขาวหุงสุกทั่วไป
• วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท
• วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท

วันที่วางจ�าหน่าย
6 กุมภาพันธ์ 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขนมปังผสมมันม่วง 
และธัญพืช

ซูชิโรลสลัดอกไก่

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ขนมปังสุขภาพที่มีส่วนผสมของธัญพืชและมันม่วง มีรสชาติมันม่วงที่หอมหวาน น่ารับประทาน นุ่มอร่อย
พลงังาน 160 กิโลแคลอร ีไม่มีคอเลสเตอรอล โซเดยีมต�า่ เป็นแหล่งของโปรตนี ไขมันอิม่ตวัต�า่ ตดิตราสญัลกัษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
แหล่งของโปรตีนจากพืช (ธัญพืช) เป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยองค์รวม

วันที่วางจ�าหน่าย
16 กรกฎาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
130 สาขา เป้าหมายปี 2564 ประมาณ 1,300 สาขา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เป็นเมนูผสมผสานระหว่างตะวนัตกกับตะวนัออกคอื สลดักับซูช ิท�าจากเน้ือส่วนอกไก่ท่ีมีโปรตนีสงู ราดด้วยน�า้สลดัรสชาติ
เข้มข้นกลมกล่อมทานคู่กับแตงกวาและแครอท โดยส่วนประกอบทั้งหมดบรรจุภายในข้าวญี่ปุ่นและห่อด้วยสาหร่ายญี่ปุ่น
พลังงาน 180 กิโลแคลอรี ไขมันอิ่มตัวต�่า เป็นแหล่งของโปรตีน ตดิตราสญัลกัษณ์ “Eat Well”

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
เป็นแหล่งของโปรตีน ซ่ึงมีหน้าท่ีสร้างและซ่อมแซมเน้ือเยื่อ และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันช่วยควบคุมการท�างานของ 
อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ท�างานได้เป็นปกติ
ไขมันไม่ดีต�า่ (LDL) ซ่ึงไขมันอิม่ตวัเป็นไขมันท่ีอนัตรายต่อสขุภาพ ท�าให้ระดับคอเลสเตอรอลเพิม่สงูข้ึน ซ่ึงจะไปเกาะตามผนัง 
หลอดเลือดแดงจนท�าให้เกิดการอุดตันได้

วันที่วางจ�าหน่าย
23 กรกฎาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ
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บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก

โครงการ Eat Well 
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคกินดี เพ่ือสุขภาพที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม 
บริษัทได้จัดท�าหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของบริษัท โดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านอาหาร อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดท�าตราสัญลักษณ์ Eat Well ส�าหรับผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) กลุ่มอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมทีผ่่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Eat Well ของบริษทั โดยในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์ทีผ่่านมาตรฐานดังกล่าว 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภค จ�านวน 12 รายการ (SKUs)



นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการได้รับโภชนาการ 
และสารอาหารทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละอาชีพ รวมถงึผู้ทีต้่องการโภชนาการเฉพาะเจาะจง ผู้ป่วยด้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และสถาบันโภชนาการมหิดล ในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารที่เหมาะสมส�าหรับช่วงวัย อาทิ อาหารส�าหรับเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 18 เดือน จนถึงผู้สูงอายุ

ชื่อสินค้า

จัมโบ้บิ๊กเปา
มังสวิรัติ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้โครงการความร่วมมือของบริษัท และสถาบันโภชนาการมหิดล 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
• เสริมวิตามินบีรวม (บี 6 บี 12) สูง กรดแพนโทธินิคสูง วิตามินอีสูง  
• ปริมาณวิตามินที่เติมเข้าไป เพียงพอส�าหรับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวัน 
• เหมาะกับสินค้าจัมโบ้บิ๊กเปาจัมโบ้มังสวิรัติ ที่รับประทานในตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือท�างาน 

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
• วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท 
• วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของระบบประสาท 
• วิตามินอี  มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ 
• กรดแพนโทธินิค  มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกต ิ

วันที่วางจ�าหน่าย
5 มีนาคม 2563

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้าวต้มหมู
ส�าหรับผู้สูงวัย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ลดความเค็ม เคี้ยวแหลกง่าย ดูดซึมได้ดี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
มีคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้สูงอายุต้องการ

วันที่วางจ�าหน่าย
10 มกราคม 2562

จ�านวนสาขาที่วางจ�าหน่าย
50 สาขา ตามโรงพยาบาล

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มุ ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยร่วมกับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทีมี่ความรู้ ความเช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายใน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สทน.) และ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา รวมถึงรับวิเคราะห์ทดสอบทางด้านอาหาร ตั้งอยู่ในโครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Inno-polis) เป็นต้น ในการด�าเนินการวิจัยและพัฒนาโภชนาการอาหารในผลิตภัณฑ์ ให้มีปริมาณสารอาหาร
ที่เหมาะสม และลดปริมาณสารอาหารบางชนิดที่ส่งผลในทางลบต่อร่างกาย อาทิ โซเดียม น�้าตาล ไขมัน และไขมันทรานส์ (ดูเพิ่มเติม
ในบทบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ) นอกจากน้ี บริษัทให้ความส�าคัญกับการเก็บรักษาอาหารในสภาวะที่เหมาะสม  
เพ่ือรักษาคณุค่าทางโภชนาการ ตลอดจนจัดให้มีการแสดงฉลากโภชนาการที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือประกอบการ

สร้างการรับรู้ สนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ตัดสินใจของผู้บริโภคอีกด้วย ทัง้น้ี การแสดงฉลากโภชนาการ แสดงข้อมูลปริมาณแคลอรีและข้อกล่าวอ้างเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ รวมถงึส่งเสริมให้คู่ค้าจัดท�าฉลากโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้าตาล และโซเดียม
แบบจดีีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA) ทัง้ภาคบงัคบัตามกฎหมาย และภาคสมัครใจทีน่อกเหนือจากทีก่ฎหมายก�าหนด  
เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกบริโภคให้แก่ลูกค้า โดยได้ด�าเนินการครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า จ�านวนร้อยละ 31.28

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากโภชนาการ  
และผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้าตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ

เมนูคุมแคล (เมนูอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละมื้อ)

นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค บริษทัได้ด�าเนินการพัฒนา Health Icon 
บน 7Eleven Application รวมถงึการจดัท�าแคมเปญทีห่ลากหลาย อาท ิ เมนูคมุแคล การแนะน�าเมนูอาหารทีมี่ปริมาณแคลอรี 
ทีเ่หมาะสมในแต่ละม้ืออาหาร เมนูม้ือหลัก ผักสด สลัด ผลไม้ เคร่ืองด่ืม ขนมสุขภาพ รวมถงึการแนะน�าสินค้าทีไ่ด้รับสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
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เพ�่อให�มั่นใจได�ว�าผู�บร�โภคจะได�รับสินค�าและบร�การที่มีคุณภาพ หน�วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ� (QA) ร�วมกับ Contact Center 
จ�งได�มีการดูแลและตรวจสอบข�อร�องเร�ยนอย�างรอบด�าน  โดยแจ�งต�อร�านเซเว�นอีเลฟเว�น และกําหนดให�มีการรายงานกลับมายังหน�วยงาน 
ตลอดจนจัดให�มีการตรวจสอบจากหน�วยงานอื่น ๆ ตามชนิดของผลิตภัณฑ� และตรวจสอบไปยังคู�ค�าที่เกี่ยวข�องด�วย

แผนผังกระบวนการเร�ยกคืนสินค�า 

ลูกค�า

คู�ค�า

สํานักจัดซื้อ

สํานัก
บร�หารผลิตภัณฑ�

ทําการควบคุมสินค�า
และแจ�งยอด

ศูนย�กระจาย
สินค�า

ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

หน�วยงานรับข�อร�องเร�ยนหน�วยงานติดตาม
ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น 

(QSSI, QA, สํานักปฏิบัติการ)

จัดการข�อมูลร�องเร�ยน
เฉพาะจํานวนป�ญหา

ที่เกิดข�้น
4 ชั่วโมงไม�

จดัทําบันทึก / ข�อความ /
แบบสอบถาม

ทํา Auto CN / เก็บคืน ระบุจํานวนชิ�นที่มีป�ญหา

วันที่เร�ยกเก็บ + 1 วัน

ใบแจ�งป�ญหา คุณภาพสินค�า

(ข�อความ + ข�อความ หน�าจอคอมพ�วเตอร�ที่ร�าน)

ใช� Line Survey ตอบ

สาํนักพัฒนาและประกันคณุภาพผลติภัณฑ�

ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

สํานักงานพัฒนาธุรกิจ

สํานักบร�หารการสื่อสาร
และภาพลักษณ�องค�กร

Social Network

บริษัทมีนโยบายให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มุ่งสู่ “ร้านอิ่มสะดวก” 
ทีส่ามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นความส�าคญั
ของความสะอาด การรักษาสุขลักษณะ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องของพนักงานและผู้ทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองความปลอดภัยของ
อาหาร เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
จะมีความปลอดภัยและเช่ือถอืได้ ไม่เพียงเท่าน้ัน บริษทัยังก�าหนด
ให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าและ
มาตรฐานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนี้

• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ (QSSI) 
–  ท�าหน้าที่ตรวจสอบการจัดการด้านบริการและคุณภาพสินค้า 

ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบเป็น
ประจ�าทุกเดือน

• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพสินค้า (QA) ภายใต้ส�านัก
พัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PDQA) 
–  ท�าหน้าทีก่�าหนดมาตรฐานการปรับปรุงคณุภาพสินค้า การบริการ

จัดการคุณภาพร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยการสุ่มเข้าตรวจสอบ
มาตรฐาน พิจารณาจากปัจจัยการร้องเรียน การสุ่มตรวจ 
ระเบยีบข้อบงัคบั เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียกคืนสินค้า

ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
แนวทางการจัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย SAVEQC
บริษัทด�าเนินการภายใต้หลักการ Service, Assortment, Value, Environment, Quality, Cleanliness หรือ SAVEQC  
เพ่ือรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ โดยมีการส่ือสารหลักการดังกล่าวไปยังหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ข�อร�องเร�ยนทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และบร�การที่ไม�ได�มาตรฐานในป� 2563

ผลิตภัณฑที่มีการเร�ยกคืนหลังตรวจสอบขอเท็จจร�งแลว

116 รายการ 
การเร�ยกคืนสินคาที่ไมไดมาตรฐาน
กอนมีการรองเร�ยน

23 รายการ

9,160 รายการ

แนวทางการสร�างความพ�งพอใจด�วย SAVEQC

Service Assortment

การบร�การของพนักงาน 
(Signature Service) 

มีประสิทธิภาพ อัธยาศัยดี สุภาพ 
มีความกระตือร�อร�นในการ
ให�บร�การลูกค�า

ทําเลท่ีต้ังสะดวก และมบีร�การเสร�มอืน่ ๆ
เช�น การชําระค�าสาธารณูปโภค 
24 ชั่วโมง

สินค�า 
มีความหลากหลาย 
ตรงความต�องการ 
และมีปร�มาณเพ�ยงพอ
เต็มชั้นวาง

Value

สื่อโปรโมชั่น 
ราคาสินค�ามีความเหมาะสม 
ในแง�ของความคุ�มค�า

Environment

สภาพของร�าน
มีการจัดพ�้นที่ในร�าน
และหน�าร�านที่ดี

Quality

คุณภาพ 
มีมาตรฐาน มีความสดใหม� 
ใส�ใจรสชาติ
อาหารและเคร�่องดื่ม

Cleanliness

ความสะอาด 
ครอบคลุมพ�้นที่ภายในร�าน 
และอุปกรณ�ต�าง ๆ
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Super 
Food คือ อาหารที่
อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่าง ๆ 
ประกอบด้วยสารโภชนาการ เช่น 
โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และ
สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบและจัดจ�าหน่ายสินค้าส่ง  
มีแนวทางการด�าเนินงานทีเ่น้นความปลอดภัย คณุภาพ และคณุค่าของอาหาร โดยด�าเนินการ
ร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทีเ่กีย่วข้องตลอดห่วงโซ่อปุทาน ในการคดัสรรและพัฒนาอาหาร
กลุ่มซูเปอร์ฟู้ด (Super Food)* สินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมที่มีสัญลักษณ์ Quality Pro  
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล อาทิ GMP, CODEX, HACCP, 
FSSC ไม่เพียงเท่าน้ัน บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญในด้านคณุภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ครอบคลุมถึงการทวนสอบ 
(Verification) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความเหมาะสมของอุณหภูมิ การแบ่งบรรจุ และระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

แนวทางการบริหารจัดการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบ และผู้ผลิตสินค้า
ภายในห่วงโซ่คณุค่า ได้ก�าหนดแนวทางการคดัสรรวัตถดิุบ ควบคมุ
การผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการรับรองความ

การดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ตลอดห�วงโซ�อุปทานของสยามแม็คโคร

แปลงเพาะปลูก ศูนยกระจายสินคา ศูนยจําหนายสินคา ขั้นตอนการจัดสงสินคา
ที่มีคุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัย

ครอบคลุมชองทางดิจิทัล

01 02 03 04

ปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อาทิ BRC, HACCP และ GMP  
อนัเป็นระบบทีถู่กน�ามาใช้ส�าหรับประเมินและควบคมุกระบวนการผลิต 
และคู่ค้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ ์
ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

การบริหารจัดการสินค้า GMOs

เน่ืองจากบริษทัมีความมุ่งม่ันในการส่งเสริมคณุภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้สรรหา คัดเลือก และพัฒนาสินค้า 
ทีส่ร้างเสริมคณุค่าทีดี่ให้กบัผู้บริโภคผ่านการควบคมุการผลิตจาก
แหล่งก�าเนิดจนถึงมือผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานที่มีความเช่ือม่ัน 
ในระดับสากล บริษัทใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มา 
ที่มีความรับผิดชอบที่ม่ันใจได้ถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
และได้รับการรับรองตรวจสอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อย่างไรกต็าม 
เพ่ือตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าดัดแปลง
พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) บรษิทัได้

ก�าหนดนโยบายทีชั่ดเจนสอดคล้องกบัข้อปฏิบติัทางกฎหมาย และ 
ข้อระเบยีบบงัคบัเร่ือง GMOs ของประเทศทีบ่ริษทัมีการด�าเนินธรุกจิ 
หรือลงทนุอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึคูค้่า 
ซึง่จ�าเป็นต้องมีการตอบแบบสอบถาม และมีหลักฐานรับรองในบางกรณี 
เช่น สินค้าปลอดวัตถุดิบ GMOs ตามกลุ่มเสี่ยงที่กฎหมายก�าหนด 
นอกจากน้ี ยังสนับสนุนให้มีการแสดงข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ ์
ทีมี่ส่วนประกอบของวัตถดิุบหรือผลิตภัณฑ์ GMOs ทัง้น้ี เพ่ือให้ม่ันใจ
ได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ทีมี่คณุภาพ ปลอดภัย 
และสามารถตรวจสอบได้ให้กับผู้บริโภค
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ร่วมส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน สังคม

นอกจากน้ี บริษทัด�าเนินโครงการรวมพลังคนไทย เลิกใช้ถงุพลาสติก ร่วมส่งเสริมสุขภาพให้กบัชุมชนและถิน่ทรุกนัดาร สมทบทนุ
ให้ 77 โรงพยาบาล 77 จงัหวัดทัว่ประเทศ โครงการคนไทยไม่ทิง้กนั  เพ่ือจดัซือ้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 235,905,338 บาท 
โครงการปฏิเสธถุง...ได้บุญ ส่งต่อให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี โรงพยาบาลนครปฐม  โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 132 รพ.  
รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียน กลุ่มเปราะบาง และหน่วยงานอื่น 408 แห่ง 
เป็นเงิน 3,214,393 บาท รวม 799 แห่ง มูลค่ารวม 239.11 ล้านบาท

โครงการชุมชนสุขภาพดี 
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดท�าโครงการชุมชนสุขภาพดี ร่วมกับ 
เจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาลต่าง ๆ จดักจิกรรม ตรวจสุขภาพเบือ้งต้น  
อาทิ ตรวจวัดความดัน วัดระดับน�้าตาลในเลือด ค่าดัชนีมวลกาย  
ให้ความรู้ด้านการออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี ให้ค�าปรึกษาการใช้ยา
โดยเภสัชกร และรับบริจาคยาเหลือใช้คณุภาพดี เพ่ือน�าไปบริจาคให้กบั
ผู้ป่วยทีข่าดแคลนมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 บริษทัได้ขยายผล 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังร้านขายยาในชุมชน มีผู้เข้าร่วม 
จ�านวน 1,164 ราย เพ่ือสนับสนุนให้ทกุคนในชุมชนมีสุขภาพดีและ
ชุมชนมีความสุข

โครงการเภสัชอาสา เอ็กซ์ต้า ชวนบริจาคยาเหลือใช้ ปี 4
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส รับบริจาคยาเหลือใช้จากลูกค้าที่เข้าบริจาคยา คัดแยกยาเหลือใช้คุณภาพดีโดยเภสัชกร  
เพ่ือน�าส่งยาทีใ่ช้ได้ให้กบัโรงพยาบาลอุม้ผาง ส่วนยาทีห่มดอายุหรือไม่ได้คณุภาพจะถกูรวบรวมและน�าส่งก�าจดัอย่างถกูต้อง 
โครงการดังกล่าวจะถูกน�าส่งให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยา  
อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดการทิ้งยาเหลือใช้ และส่งเสริมการก�าจัดยาอย่างถูกวิธี โดยในปีที่ผ่านมาจ�านวนยาดีที ่
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส รับบริจาคและมอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก มีมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
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เพราะการศึกษาคือประตูสู ่อนาคตที่ดี ซีพี ออลล์ อยากเห็นเด็ก 

และเยาวชนของชาติมีหัวใจทีเ่ป่ียมด้วยความฝัน และมีความหวังอนัสดใส  

จึงมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข ้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพ  

และได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นอย่างเท่าเทียม ส�าหรับน�าไปสร้างฝัน 

วาดอนาคตตามทีต่นต้องการ เพ่ือเป็นก�าลังส�าคญัในการพัฒนาประเทศต่อไป

มอบโอกาสทางการศึกษา 
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต



มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� มีโอกาสเข�าถึงการศึกษา และได�รับการพัฒนาทักษะที่จําเป�น 
(รายสะสม)

เป�าหมายป� 2563 

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
 1.4    สร�างหลักประกันว�าชายและหญงิทุกคน โดย

เฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง มีสิทธเิท�าเทียมกัน
ในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเข�าถงึ
บร�การข้ันพ�น้ฐาน

SDG4  สร�างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย�างครอบคลุมและเท�าเทียม 

 และสนบัสนนุโอกาสในการเร�ยนรู�ตลอดชวี�ต
 4.3  ให�ชายและหญงิทกุคนเข�าถงึการศึกษาว�ชา

เทคนิค อาชีวศกึษา อดุมศกึษา รวมถงึ
มหาว�ทยาลัยทีม่คีณุภาพ

 4.4  เพ��มจาํนวนเยาวชนและผู�ใหญ�ทีม่ทัีกษะท่ี
จาํเป�น รวมถงึทักษะทางเทคนคิและอาชพี 
สําหรบัการจ�างงาน การมีงานท่ีดี และการเป�น
ผู�ประกอบการ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทร�วม
สนับสนุน และส�งมอบโอกาส
ทางการศึกษา

379 โรงเร�ยน 

สนับสนุนทุนการศึกษา
สร�างโอกาสในการเข�าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  

39,690 ทุน

มูลค�าการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

1,412 ลานบาท

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� 
ที่ได�รับการพัฒนาทักษะ 

57,969 ราย

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� มีโอกาสเข�าถึงการศึกษา
และได�รับการพัฒนาทักษะที่จําเป�น จํานวน 

100,000 ราย

32,157

                104,252

                                 176,798

        259,936

                               375,970

เปาหมาย ณ ป 2563
100,000 ราย

148 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ผลการด�าเนินงานความยั่งยืนปี 2563 ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

หม�ยเหตุ:
•	 N/A	หมายถึง	ไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
•	 บรษัิท	ซพี	ีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่รวมข้อมลูส�าหรบัร้านสาขาทีไ่ด้รบัสทิธ์ิช่วงในอาณาเขต	(Sub-area)
•	 บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	อาหารพร้อมรับประทาน	(ลาดหลุมแก้ว),	เบเกอรี่	(ลาดกระบัง)	ปี	2561	เพิ่มการ

รายงานข้อมูล	ซีพีแรม	ชลบุรี
•	 ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้าน	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

(รปภ.)	ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงร้านสาขา	และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ	Store	Business	
Partner	(SBP)	และผู้รับเหมาขนส่งของศูนย์กระจายสินค้าบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในปี	2563

•	 ผู้รับเหมา	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	นับรวมผู้รับเหมาทั้งหมด	(ผู้รับเหมาประจ�า	ผู้รับเหมาที่
เข้ามาในพื้นที่สาขา	Supplier	ขนส่ง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	(รปภ.)	แม่บ้าน)

•	 ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้านประจ�าส�านักงาน-อาคาร	เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย	(รปภ.)	ผู้รับเหมาในสายการผลิต	และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ	ผู้รับเหมาซ่อมสร้าง	
ในปี	2563

•	 อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง	(ไม่รวมเสียชีวิต)	=	จ�านวนราย	(กรณี)	ของผู้ปฏิบัติงานที่
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�างานที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ	โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ฟื้นตัว	สู่สถานะก่อนการเกิดบาดเจ็บ	ภายใน	6	เดือน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	1,000,000	(ชั่วโมง
การท�างาน)	/	จ�านวนชั่วโมงการท�างานรวม	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

•	 อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	=	จ�านวนราย	(กรณี)	ของผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจาก
การท�างาน	(นับรวมตั้งแต่	ได้รับการรักษามากกว่าปฐมพยาบาล	หรือ	ถูกจ�ากัดการท�างาน	หรือ	ถูก
โอนย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นชั่วคราว	แต่ไม่หยุดงาน,	หยุดงานตั้งแต่	1	วันขึ้นไป,	หยุดงานตั้งแต่	6	
เดือนขึ้นไป,	ทุพพลภาพ	จนถึงเสียชีวิต)	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	1,000,000	(ชั่วโมงการท�างาน)	/	
จ�านวนชั่วโมงการท�างานรวม	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

•	 อัตราการขาดงาน	=	จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย	รวมทั้งการหยุดงานอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่
การลาที่ได้รับอนุญาต	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	100	/	จ�านวนวันท�างานทั้งหมดในรอบปี

•	 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการท�างาน	=	จ�านวน	(กรณี)	ของการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน	
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการท�างาน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)	X	1,000,000	(ชั่วโมงการท�างาน)	
/	จ�านวนชั่วโมงการท�างานรวม	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

•	 อตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างานท้ังหมด	=	จ�านวนราย	(กรณี)	ทีเ่จบ็ป่วยจากการท�างานจ�านวนชัว่โมง
การท�างานรวม	(ในช่วงเวลาทีร่ายงานผล)	X	1,000,000	(ชัว่โมงการท�างาน)	/	จ�านวนชัว่โมงการท�างาน
รวม	(ในช่วงเวลาทีร่ายงานผล)

GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2561 2562 2563

ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

G4 - FP6

ยอดขายสินค้าสินค้าที่มีการปรับลดไขมัน	ไขมันทรานส์	โซเดียม	และน�้าตาล

ร้อยละ

1.15 3.12 1.32

• กลุ่มอ�ห�รพร้อมท�น 3.12 0.15

• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) 0.00 1.16

• กลุ่มผลิตภัณฑ์บริโภค (อ�ห�รสำ�เร็จรูป) 0.00 0.00

G4 - FP7

ยอดขายสินค้าที่มีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ร้อยละ

1.10 0.00 6.93

• กลุ่มอ�ห�รพร้อมท�น 0.00 1.01

• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) 0.00 5.96

• กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มบริโภค (อ�ห�รสำ�เร็จรูป) 0.00 0.00

ยอดขายสินค้าที่มีการปรับปรุงสูตร

ร้อยละ

0.20 5.66 7.55

• กลุ่มอ�ห�รพร้อมท�น 3.80 2.21

• กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) 1.86 5.33

• กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มบริโภค (อ�ห�รสำ�เร็จรูป) 0.00 0.00

หม�ยเหตุ : 
•	 ข้อมูลครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม	(Private	Brand)	เท่านั้น

268 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)


