การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วงปี 2560
เดื อ นมกราคม
▪ เปิ ดตัวผลิ ตภัณ ฑ์ ใ หม่ ซึ่ง เป็ น การต่อ ยอดจากธุ ร กิ จชาเขี ยว “เซนย่ า ” ในประเทศกัมพูชา คือ เครื่ อ งดื่มชู กาลัง ยี่ ห้ อ
“จั๊ม พ์ ส ตาร์ ท ” (Jump Start) ผสมจิ น เส็ ง ชาเขี ย ว และวิต ามิ น รวม มี 2 รสชาติ ได้ แ ก่ รสผลไม้ ร วม และรสน ้า
ทับ ทิ ม ในรู ป แบบกระป๋ องขนาด 245 มล.
▪ วางจาหน่ ายโดนัท สไตล์ ญี่ ปุ่ น รสชาติใ หม่ คือ รสช็ อ กโกแลต ยี่ ห้ อ “อะ สไมลล์ ” ในราคาขายชิ น้ ละ 12 บาท
เดื อ นกุ มภาพัน ธ์
▪ ได้ รั บ รางวัล “SME ยั่ง ยื น ” โดย บริ ษั ท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ร่ ว มกับ สานัก ส่ง เสริ ม วิส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (สสว.) และกรมส่ง เสริ ม อุต สาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุต สาหกรรม จัด “โครงการเซเว่น อี เ ลฟเว่น
เอสเอ็ มอี ไ ทยยั่ง ยื น 2559” เพื่ อ มอบรางวัล ให้ กับ คู่ค้าเอสเอ็ มอี ที่ จาหน่ ายสิ น ค้ าผ่ านทางช่ อ งทางของเซเว่น อี เลฟ
เว่น และทเวนตี ้โฟร์ ช็ อ บปิ ง้ ที่ มี ศ ัก ยภาพในแต่ล ะด้ า น โดยแบ่ง เป็ น 8 ประเภท 13 รางวัล เช่ น SME ยั่ง ยื น SME
ดาวรุ่ ง SME สิ น ค้ าเกษตร SME สิ น ค้ าชุมชน เป็ น ต้ น
เดื อ นมีน าคม
▪ วางจาหน่ าย Zenya Mocktail” เครื่ อ งดื่ม แนวใหม่ ที่ พ ร้ อมสนุก สดชื่ น บรรจุใ นถุง รู ป แบบใหม่ ดีไ ซน์ เ ก๋ไ ก๋ พกพา
สะดวก โดยมี 2 รสชาติ คือ “Magarita Mocktail” และ “Mai Tai Mocktail” ราคาขายถุง ละ 30 บาท โดยจาหน่ าย
ที่ ร้ านสะดวกซื ้อ 7-Eleven บางสาขา เพื่ อ ต้ อ นรั บ ฤดูร้ อน
เดื อ นเมษายน
▪ วางจาหน่ายเครื่ องดืม่ ปรุงสาเร็ จชนิดผงพร้ อมชงรสชาติใหม่ คือ มะม่วงโยเกิร์ตปั่ น ในมุมกาแฟสด All Café ที่ร้านสะดวกซื ้อ
7-Eleven เพื่ อ ต้ อ นรั บ ฤดูร้ อน
เดือนมิถุนายน
▪ ได้ รับคะแนนในระดับดีมาก (98 จาก 100 คะแนน) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ปี 2560 จากสมาคม
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เดือนกรกฎาคม
▪ วางจาหน่ายเครื่ องดืม่ ปรุงสาเร็ จชนิดผงพร้ อมชงรสชาติใหม่ คือ แอปเปิ ล้ โยเกิร์ตปั่ น ในมุมกาแฟสด All Café ที่ร้านสะดวก
ซื ้อ 7-Eleven เพื่อต้ อนรับฤดูฝน
▪ ถูกจัดอัน ดับ หลักทรั พย์ ใน ESG 100 ปี 2560 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ป ระกาศ 100 หลักทรั พย์ จดทะเบียนที่ โดดเด่นด้ าน
สิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้ ผ้ ลู งทุน เป็ นตัวเลือกในการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกาไร"
เดือนสิงหาคม
▪ วางจาหน่ายโดนัทรูปแบบใหม่ สไตล์ญี่ปนุ่ คือ สโนว์วี่ โดนัททวิสต์ ยี่ห้อ “อะ สไมลล์” ในราคาขายชิ ้นละ 15 บาท

เดือนตุลาคม
▪ ได้ รับรางวัล Total Innovation Management 2017 จัดโดยตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ
ร่ วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
▪ ฉลองครบรอบ 10 ปี Zenya ในกัมพูชาโดยจัดแคมเปญลุ้นรางวัลใหญ่ โดยมีแพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์ เป็ นแบรนด์แอมบาส
เดอร์

เดือนพฤศจิกายน
▪ ได้ รับการประเมินผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนในปี 2560 อยู่ในระดับดี จากสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปี นี ้บริ ษัทฯมีคะแนนดีขึ ้นจาก 70% ในปี ก่อนเป็ น 79%
▪ ได้ รับสิทธิในการผลิตและจาหน่ายสินค้ าโดยใช้ ตวั การ์ ตนู คาแร็ คเตอร์ 5 คาแร็ คเตอร์ ประกอบด้ วย Hello Kitty, My Melody,
Kerokerokeroppi, Pompompurin และ Bad badtzmaru ในประเทศไทย ผ่านร้ านสะดวกซื ้อ 7-Eleven ซึ่งสินค้ าที่บริ ษัทฯ
ได้ รับสิทธิ ครอบคลุมสินค้ า 2 กลุ่มหลัก คือ 1) Non-Food เช่น ขวดใส่น ้า กระปุกใส่คอนตอนบัต แม็คเน็ต 2) Cosmetic
ได้ แก่ แฮนด์ครี ม แฮนด์เจล ลิปบาล์ม
▪ วางจาหน่ายเครื่ องดืม่ เย็นในโถกด รสชาติใหม่ คือ เครื่ องดืม่ ช็อกโกแลต Hershey’s Freeze โดยบริ ษัทฯ ได้ เป็ นผู้จดั จาหน่าย
Hershey’s Freeze ผ่ านความร่ วมมื อกับ Sunny Sky Products, LLC ผู้ไ ด้ รั บ สิ ทธิ์ ในการผลิ ตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่ม
ช็อกโกแลต Hershey's Freeze ในร้ านสะดวกซื ้อ 7-Eleven ทัว่ ประเทศ เพื่อต้ อนรับเทศกาลในช่วงปลายปี นี ้
▪ วางจาหน่ายซอส Easy Dip โดยใช้ ทานคู่กับอาหารและขนม มี 3 รสชาติคือ ซอสซาวร์ ชีส ซอสเผ็ ดสไตล์ เกาหลี และ
ซอสช็อคโกแลต ร้ านสะดวกซื ้อ 7-Eleven ทัว่ ประเทศ
▪ ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ Quanjain Group Co., Ltd. จากประเทศจีน ซึง่ ความร่ วมมือในครัง้
นี ้สืบเนื่องมาจากทั ้งสองบริ ษัทต่างก็มีศกั ยภาพในการเติบโตทางธุรกิจและเล็งเห็นถึงแผนพัฒ นาผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่อง
ทางการจัดจาหน่ายให้ มีความแข็งแกร่ งมากขึ ้น
▪ ได้ รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจาปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่ วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดงาน SET Award 2017 เพื่อเป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ และเชิดชูบริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน และบริ ษัทที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้ านต่างๆ
จากผลการดาเนินงานปี 2559
เดือนธันวาคม
▪ วางจาหน่ายผงชีสโฟมเบส สาหรั บใส่เครื่ องดื่ม ปรุ งสาเร็ จชนิดผงพร้ อมชงรสชาติต่าง ๆ ในราคาเพิ่มโฟมชีส 15 บาท เช่น
ชามะนาว ชีส, ชานม ชีส และ ชาเขียวนมมัทฉะ ชีส เป็ นต้ น ในมุมกาแฟสด All Café ที่ร้านสะดวกซื ้อ 7-Eleven

