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นอกเหนือจากการระบุรายละเอียดของการทํารายการทีเกียวโยงกันไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว บริ ษัทได้ จดั ให้
มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าทีช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริ ษัท โดยมีการกําหนดนโยบาย
และมาตรฐานการทํารายการทีเกียวโยงกัน เพือยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ และกําหนดนโยบายการบริ หารงานโดยคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของบริษัททีมีต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี บริษัทยังจัดให้ มีคณะกรรมการกํากับดูแลความยัง ยืนและบรรษัทภิบาล และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้ า
ทีช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ สอดคล้ องกับนโยบายกํากับดูแลกิจการบริ ษัทฯ ซึง ได้ มีทบทวนจัดทําโดยบริ ษัทที
ปรึ กษาทีมีความเชียวชาญโดยเฉพาะ เพือ ให้ มันใจว่านโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้ องกับหลักการด้ านธรรมาภิบาลทีดี เป็ น
มาตรฐานสากลมากยิงขึ น

ด พลาดหรื
อ ขั ดอข้ขัอดงของศู
น ย์ ก ระจายสิ
น ค้ า และเส้
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ง
3.3. ความเสี
ความเสี่ ย่ยงจากความผิ
งจากความผิ
ดพลาดหรื
ของของศู
นยกระจายสิ
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ง
สินค้ าส่วนใหญ่ทีจําหน่ายในร้ าน 7-Eleven ทัว ประเทศจํานวน 11,712 สาขาจะถูกส่งผ่านมาจากศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัท
โดยมีผ้ ผู ลิตและจัดส่งจํานวนกว่า 2,000 ราย นําสินค้ ามาส่งสินค้ าให้ ตรงเวลาทีกําหนดไว้ ดังนัน การดําเนินงานของศูนย์กระจาย
สินค้ า จึงเป็ นหัวใจสําคัญต่อธุรกิจของ 7-Eleven ในการกระจายสินค้ าให้ กบั ร้ านสาขาทัว ประเทศอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา
ทีกําหนด หากมีความผิดพลาด หรื อขัดข้ องของศูนย์กระจายสินค้ าและเส้ นทางขนส่งถูกตัดขาดอย่างรุ นแรงเกิดขึ น เช่น นํ าท่วม ไฟ
ไหม้ ระบบติดต่อสือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม อุบตั ิเหตุร้ายแรง หรือเหตุสดุ วิสยั อืนๆ ในระบบห่วงโซ่อปุ ทาน จากผู้ผลิต
ถึงศูนย์กระจายสินค้ ารวมถึงการขนส่งไปยังร้ านสาขา ย่อมมีผลเสียหายต่อยอดขายสินค้ าร้ าน 7-Eleven ทุกสาขา และโอกาสทาง
ธุรกิจตามกลยุทธ์จนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้
การบริหหารความเสี
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริ
่ยงของบริ
ษัท ษัท
บริษัทได้ ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจําปี อย่างสมําเสมอ เพือพิจารณาแผนระยะสันและระยะยาวรองรั

บการเปลียนแปลง
จากการเติบโตของยอดขายร้ านสาขาเดิม และการขยายสาขาใหม่เพิมขึ น ทังนี
 บริษัทได้ ทบทวนและจัดเตรียมศูนย์กระจายสินค้ าให้ มี
ขนาดเพียงพอรองรับยอดขายและจํานวนร้ านสาขาใหม่ทีเพิมขึ น รวมทังรองรั

บเหตุวิกฤต กรณีศนู ย์กระจายสินค้ าสถานทีใดทีหนึง
หยุดชะงัก ในกรณีมีความจําเป็ นต้ องเพิมศูนย์กระจายสินค้ าแห่งใหม่ บริษัทจะมีการพิจารณาคัดเลือกทําเลทีตงให้
ั  อยู่ในพื นทีปลอด
ภัย และเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในการส่งสินค้ าไปยังร้ านสาขา รวมทังกํ
 าหนดให้ มีการกระจายตัวอยู่ตามพืน ทีปริ มณฑล และต่าง
จังหวัดทัว ประเทศ เพือกระจายความเสียงและรองรับการเติบโตของร้ านในอนาคต
บริษัทได้ จดั เตรียมแผนเผชิญเหตุองค์กรและดําเนินการฝึ กซ้ อมเป็ นประจําตามแผนทีกําหนด เพือเตรี ยมพร้ อมรับมือเหตุการณ์
วิกฤตในกรณี ต่างๆ ตลอด 7 วัน 24 ชัวโมง เช่น กรณี นํา ท่วม จราจล ไฟไหม้ ไฟฟ้ าดับ ฯลฯ รวมทัง ได้ จัดตัง ทีมงาน Crisis
Assessment Team (CAT) ทําหน้ าทีเตือนภัยเหตุวิกฤตต่างๆ ไปยังหน่วยงานทีอยู่ในพื นทีเสียงภัย ให้ มีการเตรี ยมการรับมือสถาน
การณ์ได้ อย่างเหมาะสม ทันเวลา สอดคล้ องตามแผนบริ หารความต่อเนืองทางธุรกิจ Business Continuity Management อาทิ การ
ใช้ ศูนย์กระจายสินค้ าใกล้ เคียงจัดส่งสินค้ าทดแทน การขนส่งด้ วยรถขนส่งขนาดใหญ่ การใช้ เส้ นทางขนส่งสํารอง การหาสินค้ า
ทดแทน รวมถึงการจัดตังศู
 นย์กระจายสินค้ าชัว คราว เป็ นต้ น
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บริ ษัทได้ จดั ทําแผน BCP (Business Continuity Plan) ร่ วมมือกับผู้ผลิตรายสําคัญ (Strategic Partner) เพือให้ มนั ใจว่ามี
สินค้ าพร้ อมจัดส่งหากเกิดภาวะวิกฤตขึ น เพือลดผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนี  บริ ษัทยังได้ จดั ทําประกันภัยเพือ
ชดเชยความเสียหายทีอาจเกิดขึ น ทังในส่
 วนของศูนย์กระจายสินค้ า ร้ านสาขา และบริ ษัทย่อย เพือบรรเทาภาระค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิด
ขึ นต่อบริษัทในอนาคต
จากกลยุทธ์ดงั กล่าว บริษัทเชือมัน ว่าศูนย์กระจายสินค้ าทังหมดของบริ

ษัทมีความเพียงพอทีจะรองรับแผนการขยายร้ านสาขา
ในอนาคต และสามารถทํางานเป็ นระบบเครื อข่ายกระจายสินค้ าสํารองซึงกันและกันทัว ประเทศในกรณีทีหากสถานทีใดทีหนึงเกิด
การหยุดชะงักหรื อเส้ นทางขนส่งสําคัญไม่สามารถสัญจรได้ ระบบเครื อข่ายฯดังกล่าวจะสามารถส่งสินค้ าทดแทนกันได้ อย่างมีประ
สิทธิภาพสูงสุด

ความเสี
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4. 4. ความเสี
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สารสนเทศ
ควา
ารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเปรียบเสมือนสมองของการทําธุรกิจร้ านสะดวกซื อเพือให้ การสือสาร และสัง การของทุก
ส่วนงานในระบบห่วงโซ่อปุ ทานทํางานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตังแต่
 ผู้ผลิต ระบบขนส่งและศูนย์กระจายสินค้ าไปยังร้ าน
สาขา ทําให้ เกิดการขายและส่งมอบสินค้ า การบริ การทีดีให้ กบั ลูกค้ าทัว ประเทศกว่า 13 ล้ านคนของทุกวัน ซึง เป็ นสิงสําคัญในการ
สร้ างความพึงพอใจ และความประทับใจให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนือง ดังนัน หากเกิดเหตุขดั ข้ องใดๆกับระบบสารสนเทศทีสําคัญ เช่น
ระบบการขายสินค้ าและบริการ ระบบจัดการปั ญหาให้ ร้าน ระบบการสัง และส่งสินค้ า เป็ นต้ น ย่อมส่งผลเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ
และการให้ บริการลูกค้ าทีร้าน 7-Eleven ซึง อาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมายได้
การบริ
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริหหารความเสี
่ยงของบริ
ษัท ษัท
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังระดั
 บร้ านและสํานักงาน รวมทังเครื
 อข่ายระบบห่วงโซ่อปุ ทาน
ต่างๆ ให้ ดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนืองทางธุรกิจ โดยมีการร่วมกันทบทวนควบคู่กบั การจัดทําแผนกลยุทธ์
องค์กรประจําปี เพือการบริ หารจัดการด้ านซอฟต์แวร์ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของธุรกิจตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดยอ้ างอิงมาตรฐานสากล อาทิ ITIL, CMMI และ ISO / IEC 27001:2013 ทีม่งุ พัฒนากระบวนการและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี เพือ
ปรับปรุ งเพิมประสิทธิ ภาพทางธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี ยังจัดให้ มีหน่วยการพัฒนาธุรกิจทํางานร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัททัว โลก เพือให้ ระบบสารสนเทคโนโลยีมีความทันสมัยรองรับการเปลียนแปลงตามแนวโน้ มของตลาด
บริ ษัทดําเนินการบริ หารจัดการด้ านฮาร์ ดแวร์ โดยการสร้ างศูนย์สารสนเทศ 2 แห่งให้ มีการกระจายความเสียงในพื นทีต่างกัน
ศูนย์สารสนเทศธาราพาร์ คแจ้ งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และศูนย์สารสนเทศ True IDC บางนา จังหวัดสมุทรปราการ ซึง ได้ การรับรอง
มาตรฐานด้ านความมันคงปลอดภัยสูงและ ISO จากสถาบัน Uptime แห่งแรกในประเทศไทย โดยให้ ศูนย์สารสนเทศทัง 2 แห่ง
สามารถทํางานทดแทนกันได้ ทันที หากสถานทีใดทีหนึงเกิดเหตุขัดข้ องขึน โดยธุรกิจสําคัญต่างๆยังคงให้ บริ การลูกค้ าได้ อ ย่าง
ต่อเนือง
นอกจากนี บริษัทให้ ความสําคัญต่อระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์สารสนเทศทัง 2 แห่งดังกล่าวอย่างเต็มรู ปแบบ ตัง
แต่การออกแบบเพือความปลอดภัยในทุกๆส่วน ให้ มีสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม มีเครื องกําเนิดไฟฟ้ าสํารองระบบ UPS ระบบตรวจ
หาควันไฟและอัคคีภยั ระบบยับยังระบบตรวจจั

บการเคลือนไหว การสํารองเครื องปรับอากาศและระบบป้อนไฟคู่แต่ละเครื อง รวม
ทังการบํ

ารุ งรักษาระบบพร้ อมทังจั
 ดให้ มีทีมงานผู้เชียวชาญด้ านเสถียรภาพ และความปลอดภัยด้ านระบบ ตลอด 7 วัน 24 ชัว โมง
เพือ ให้ ระบบสารสนเทศทีสํา คัญของธุรกิ จ พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา รวมทัง จัดให้ มีการอบรม ฝึ กซ้ อ มที มงานทีเกีย วข้ อ งอย่า ง

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ปจจัยเสี่ยง

สมําเสมอ โดยกําหนดสถานการณ์ จําลองทีอาจเกิดเหตุวิกฤติต่อศูนย์สารสนเทศด้ วยรู ปแบบต่างๆทีหลากหลาย เพือให้ มันใจว่า
ทีมงานและระบบทัง หมดทีเตรี ยมไว้ พร้ อมปฏิบัติการตามแผนบริ หารความต่อ เนือ งทางธุรกิจของบริ ษัท (BCM : Business
Continuity Management) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง ทันเวลาทีกําหนดไว้ นอกจากนี บริ ษัทยังจัดให้ มีหน่วยงานภายนอกมา
ตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆเป็ นประจําทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานภายใน เพือให้ เกิดความมัน ใจว่า
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจะทํางานได้ อย่างต่อเนืองในทุกสถานการณ์

่ ย นแปลงกฎหมายและนโยบายภาครั
ฐ
5.5. ความเสี
ความเสี่ ย่ยงจากการเปลี
งจากการเปลี
่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครั
ฐ
บริษัทได้ บริ หารธุรกิจร้ านค้ าสะดวกซื อรวมทังธุ
 รกิจสนับสนุนต่างๆภายใต้ กลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ในประเทศไทย โดยยึดหลักการ
ดําเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้ กฎหมายและนโยบายจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด รวมทังทํ
 าติดตามการเปลียนแปลงความต้ องการของผู้มี
ส่วนได้ เสียตามแนวทางการบริ หารความยัง ยืนบริ ษัททัง ในระดับท้ องถิน ภูมิภาคและระดับสากลนัน ล้ วนเป็ นกระบวนการค้ นหา
ข้ อมูลทีสําคัญ เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและใช้ ในการคาดการณ์ผลกระทบต่อธุรกิจ จากการออกกฎระเบียบ
ข้ อบังคับใหม่ทัง ระดับท้ องถินและระดับสากล อาทิ การเปลียนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ การบังคับใช้ กฎหมายต่างๆ
รวมถึงข้ อกําหนดทีน่าจะเกิดขึ นในอนาคต อาทิ ภาษีคาร์ บอนหรือข้ อกําหนดใหม่ทีเกียวข้ องจากการเปลียนสภาพภูมิอากาศ Climate
Change ซึงข้ อบังคับเหล่านีม กั จะมีบทปลีกย่อย ข้ อกําหนดเฉพาะพืน ทีทีสอดคล้ องกับลักษณะท้ องถิน ทัง นีห ากบริ ษัทไม่ทําการ
ติดตาม คาดการณ์ เตรี ยมความพร้ อมให้ ทันต่อการเปลียนแปลงดังกล่าวอาจจะกระทบการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการ
แข่งขันรวมถึงการเติบโตอย่างยัง ยืนของกลุ่มธุรกิจอีกด้ วย
การบริหหารความเสี
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริ
่ยงของบริ
ษัท ษัท
การดําเนินงานของบริ ษัทยึดหลักการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทัง ระดับท้ องถินและ
สากล รวมถึงการตอบสนองนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอดในการบริหารความเสียง ความสามารถในการปฏิบตั ิตามกฎหมายใหม่
และผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน ต่อธุรกิจ คือ บริ ษัทได้ มีการติดตามและมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในการออกกฎหมายใหม่ เมือ
หน่วยงานผู้อนุญาตออกเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นผ่านหน่วยงานทีเกียวข้ องกับประเด็นหรื อกฎหมายใหม่ เพือให้ ภาครัฐเข้ าใจความ
คิดเห็นจากภาคธุรกิจ
นอกจากนี บริษัทยังได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการกํากับดูแลความยัง ยืนและบรรษัทภิบาล ทําหน้ าทีกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ นโยบายความยัง ยืนและแนวปฏิบตั ิ รวมถึงจริยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน พร้ อมทังทํ
 าหน้ าทีทบทวนและ
ปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการขององค์กรให้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีมีอํานาจกํากับดูแลตาม
กฎหมาย สอดคล้ องตามแนวปฏิบตั ิสากลทีได้ รับการยอมรับ
โดยมีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการพัฒนาความยังยืน คณะกรรมการบริ หารความเสียง และหน่วยงาน
Compliance Unit ทํางานร่ วมกับนักบริ หารความเสียงประจําหน่วยงาน (Risk Champion ประจําหน่วยงาน) เพือกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและขับเคลือนให้ บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง โปร่ งใส ตามหลักธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทํา
ให้ มนั ใจได้ ว่าหากมีการเปลียนแปลงด้ านกฎหมายใดๆทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทพร้ อมทีจะปรับตัวได้ ทนั ต่อสถานการณ์
รวมทังควบคุ

มผลกระทบให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ ตามแนวทางการบริ หารความเสียงองค์กร นอกจากนี บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงาน
Contact Center เพือเปิ ดรับข้ อร้ องเรียนหรือการติดต่อสอบถาม เกียวกับกิจกรรมบริษัทตลอด ตลอดเวลา7 วัน 24 ชัว โมง
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6.6. ความเสี
ความเสี่ ย่ยงทีงที่ เ กิ่เดกิขึด้ นขึใหม่
้นใหม
(Emerging
Risk)
(Emerging
Risk)
6.1 6ความเสี
่ยงจากการเปลี
่ยนผ่านเพื่ย่อนผ
เป็านนเพื
ดิจิต่อัล เป(Digital
.1 ความเสี
่ยงจากการเปลี
นดิจิทัลTransformation)
(Digital Transformation)

การปรับเปลียนรู ปแบบการดําเนินธุรกิจหรื อกระบวนการดําเนินงานภายในให้ เป็ นระบบดิจิทลั อย่างรวดเร็ ว ทําให้ การแข่งขัน
ทางธุรกิจทีสงู ขึ น และส่งผลให้ ความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลียนแปลงไป ก่อให้ เกิดความเสียงในการดําเนินธุรกิจ อาทิ
การนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ ในการให้ บริ การขนส่ง การทําการตลาด และการจําหน่ายสินค้ าออนไลน์ ซึง ในระยะยาวการเปลียน
แปลงดังกล่าว เป็ นความเสียงทีอาจส่งผลต่อรู ปแบบการดําเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเดิม จนทําให้ ร้าน 7-Eleven
อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทังอาจเป็

นโอกาสในการสร้ างธุรกิจใหม่ๆทีสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั องค์กร
การบริ
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริหหารความเสี
่ยงของบริ
ษัท ษัท
บริษัทมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ องค์กรประจําปี อย่างสมําเสมอ เพือรองรับการเติบโตธุรกิจรวมทังได้
 กําหนดกลยุทธ์ และแผน
การดําเนินธุรกิจด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั ทีเหมาะสม ผ่านการพัฒนาช่องทางในการบริโภคสินค้ าสําหรับผู้บริโภคทีหลากหลายมากยิงขึ น
อาทิ Omni Channel เป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าทีช่วยให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าถึงได้ ง่าย สะดวกสบาย โดยผ่านการผสมผสานช่องทาง
การจัดจําหน่ายทังระบบออฟไลน์

และออนไลน์ อีกทังมี
 การพัฒนาระบบการชําระสินค้ าและการให้ บริ การใหม่ทีหลากหลายรู ปแบบ
มากยิงขึ น เช่น ระบบ Alipay Wallet ระบบ True Money Wallet และการเป็ นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) เป็ นต้ น พร้ อมกันนี 
บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านแอปพลิเคชันและกิจกรรมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพือตอบสนองสังคมไร้ เงิน
สดและความต้ องการของสังคมดิจิทลั รูปแบบต่างๆ ในอนาคต โดยอาศัยจุดเด่นของ Counter Service และ Thai Smart Card ทีเป็ น
บริษัทย่อยในกลุม่ บริษัท ซึง เป็ นส่วนสําคัญในการสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ กบั ผู้ประกอบการต่างๆ และสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภค
(Customer Engagement) ตลอดจนการสือสารข้ อมูลข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริ โภค ผ่านทาง Facebook “7-Eleven
Thailand” และแอปพลิเคชัน “Line” รวมไปถึง Youtube และทาง Instagram นอกจากนีบ ริ ษัทยังได้ พฒ
ั นาร้ าน 7-Eleven ให้
สามารถสัง สินค้ าทีไม่มีวางจําหน่ายทีร้านหรือสัง สินค้ าได้ ล่วงหน้ าและใช้ ประโยชน์จากเครือข่ายร้ านสาขาทีครอบคลุมทัว ประเทศ มา
เป็ นจุดรับสินค้ า โดยลูกค้ าสามารถรับได้ ทีร้านตลอด 7 วัน 24 ชัว โมง ซึง จะเป็ นการสร้ างประสบการณ์ใหม่ให้ กบั ลูกค้ า ควบคู่กบั การ
สร้ างระบบนิเวศน์ เพืออํานวยความสะดวก เพิมคุณค่าและประสบการณ์ทีน่าประทับใจในการใช้ ชีวิต

.2 ความเสี
่ยงจากการวางตั
ิตัล (Our
DigitalRisk)
Presence Risk)
6.2 6ความเสี
่ยงจากการวางตั
วตนบริษัวทตนบริ
ในโลกดิษจัทิตในโลกดิ
ัล (Our จDigital
Presence
การเชือมต่อของโลกดิจิทลั ในอนาคตจะส่งผลประชาชนต้ องเชือมโยงกับชีวิตจริงอย่างเลียงไม่ได้ กอปรกับจํานวนประชาชนจะ
มีตวั ตนในโลกดิจิทลั ในโลกอินเทอร์ เน็ตมากขึ นเรื อยๆตามบริ บทสังคมทีเปลียนแปลงไป ผลสํารวจ “Global Digital 2019” พบว่า
มากกว่าร้ อยละ 50 ของประชากรโลก 7,876 ล้ านคน เข้ าถึง “อินเทอร์ เน็ต – โซเชียลมีเดีย” ในขณะทีคนไทยกว่า 51 ล้ านคนใช้ เวลา
กับ “Social Media” กว่า 3 ชัว โมงต่อวัน และมี Account สือสังคมออนไลน์เฉลีย 10.5 บัญชีต่อคน ติดอันดับ Top5 ของโลก ทําให้
บริ ษัทจําเป็ นต้ องคํานึงถึงการวางตัวตนในโลกดิจิทลั ทังการสื

บค้ น การแชร์ ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การหาและการถูกค้ นหา
หรื อแม้ แต่การสร้ าง และรักษาความสัมพันธ์ ในโลกเสมือนจริ ง หากบริ ษัทไม่สามารถบริ หารตัวตนของบริ ษัทในโลกดิจิทัลได้ อย่าง
เหมาะสม อาจสูญเสียภาพลักษณ์ และความสามารถในการแข่งขัน รวมทังอาจเป็

นโอกาสในการสร้ างธุรกิจใหม่ๆ ทีสร้ างมูลค่าเพิม
ให้ กบั องค์กร
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

การบริหหารความเสี
่ยงของบริ
ษัท ษัท
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริ

บริษัทได้ ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ องค์กรประจําปี อย่างสมําเสมอ โดยมีการนําปั จจัยด้ านการเปลียนแปลงผ่านเพือเป็ น
ดิจิทลั (Digital Transformation) และนวัตกรรม Disruptive Technology สําคัญเป็ นส่วนหนึงของการจัดทําแผนกลยุทธ์ องค์กรทัง
ระยะสัน และระยะยาว
ทางบริษัทยังได้ พฒ
ั นาใช้ ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษาทําความเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริ โภคเชิงลึกผ่านช่องทางและวิธีการ
ต่างๆ ทัง ทางตรงและทางอ้ อมอย่างต่อเนือง ทัง ผ่านการสํารวจวิจัยการติดตามฟั งเสียงและความความคิดเห็นลูกค้ า (Voice of
Customer) จากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะบนอินเทอร์ เน็ตและสือสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้ า เพือนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก (Data Analytic) ให้ เกิดความรวดเร็ วและแม่นยํายิงขึ น และนําไปสู่การออกแบบและปรับธุรกิจให้ รองรับ
สังคมดิจิทลั
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ นําการบริ หารความสัมพันธ์ ของลูกค้ า (Customer Relation Management หรื อ CRM) เพือให้ สามารถ
ติดต่อสือสารและเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพและใกล้ ชิดมากขึ น รวมทังได้
 เพิมช่องทางการสือสารและทํากิจกรรมการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริ มการขายผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพือสร้ างความ
ผูกพันของลูกค้ า รวมไปถึงการเพิมช่องทางการสือสารข้ อมูลข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริ โภคจากช่องทางโซเชียลมีเดีย ที
ได้ รับความนิยมมากในปั จจุบนั ผ่านทาง Facebook “7-Eleven Thailand” และแอปพลิเคชัน“Line” รวมไปถึง Youtube และ
Instagram

.3 ความเสี
ยคุกคามทางไซเบอร
6.3 6ความเสี
่ยงจากภั่ยยงจากภั
คุกคามทางไซเบอร์
การเปลียนแปลงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจและวิธีการทํางานทีพึงพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ น กลุ่มบริ ษัทมีการให้ บริ การระบบ
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet Network) เปิ ดให้ บริการออนไลน์ (Web Application) และสามารถนําคอมพิวเตอร์ ทํางาน
นอกสถานที และรีโมทจากระยะไกล (Remote Access) เข้ ามาเครือข่ายภายในมากขึ น ส่งผลให้ การดําเนินธุรกิจมีความเสียงต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์ มากขึ น อาทิ การถูกโจรกรรม ข้ อมูลทางการค้ า และข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าและพนักงาน ซึง อาจส่งผลกระทบ
ทางการเงิน ชือเสียงและความน่าเชือถือของบริษัท
การบริ
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริหหารความเสี
่ยงของบริ
ษัท ษัท
บริษัทได้ ร่วมกับผู้เชียวชาญด้ านสารสนเทศระดับสากลมาร่ วมทบทวนแผนกลยุทธ์ องค์กรประจําปี อย่างสมําเสมอ เพือรองรับ
การเติบโตธุรกิจรวมทังได้
 กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั ทีเหมาะสม
บริ ษัทได้ แต่งตัง ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ายรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Chief Security Officer รับผิดชอบด้ านการดูแลรักษา
ความปลอดภัยด้ านไอทีของกลุ่ม บริษัท CPALL โดยมีบริษัทย่อยทีมีชือว่า บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง ดําเนินธุรกิจตาม
มาตรฐานสากลเช่น ISO 27001 ซึงเป็ นมาตรฐานสากลที กําหนดให้ มี การจัด การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Security Management) และระบบจัดการกลยุทธ์ ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์ เน็ต เพือให้ เกิดความต่อเนืองทาง
ธุรกิจและการควบคุมความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ รวมทังกํ
 าหนดให้ ทบทวนกลยุทธ์ ดงั กล่าวอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง รวมถึง
ส่งเสริมให้ มีการสร้ างความตระหนักรู้ ในการใช้ เทคโนโลยี (Cyber Security Awareness) ให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนืองผ่านช่องทาง
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สือสารภายในและทดสอบผ่านการจําลองสถานการณ์เสมือนจริ ง Cyber Crisis Simulation Program เช่น Cyber Security War
Game และ Phishing Campaign เป็ นต้ น เพือให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้ องและมีความ
ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

.4 ความเสี
่ยงจากการละเมิ
ขอคมูคล
ลส(Data
วนบุคคล
Data Privacy Risk
6.4 6ความเสี
่ยงจากการละเมิ
ดข้อมูลส่ดวนบุ
Privacy)
ในโลกยุคดิจิทัล ข้ อมูลเปรี ยบเสมือนเป็ นนํา มันชนิดใหม่ เมือนํามากลัน สกัด วิเคราะห์ ก็สามารถนํามาใช้ ประโยชน์และเพิม
มูลค่าให้ แก่ธุรกิจได้ ส่งผลให้ หลายธุรกิจพยายามเก็บข้ อมูลทุกอย่างเพือนําไปต่อยอดในอนาคต จนบางครัง อาจละเมิดความเป็ น
ส่วนบุคคลของผู้บริโภค มีรายงานจากผู้เชียวชาญพบว่า ร้ อยละ 40 ขององค์กรในประเทศไทยทีเกิดเหตุ Data Breach มีมลู ค่าความ
สูญเสียสูงถึง 31-74 ล้ านบาท ซึงนอกจากจะเป็ นค่าใช้ จ่ายในการสืบสวนสอบสวน การรับมือกับเหตุการณ์ทีเกิดขึ น การแจ้ งเตือน
และบรรเทาเหตุให้ ลกู ค้ าแล้ ว ยังต้ องเผชิญกับการเข้ าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ร่ วมทังความ

เสียงต่อการสูญเสียชือเสียง ภาพลักษณ์บริษัททีประเมินมูลค่าไม่ได้
การบริ
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริหหารความเสี
่ยงของบริ
ษัท ษัท
บริ ษัทได้ ร่วมกับผู้เชียวชาญด้ านการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลมาร่ วมทบทวนแผนกลยุทธ์ องค์กรประจําปี อย่างสมําเสมอ เพือ
รองรับการเติบโตธุรกิจรวมทังได้
 กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั ทีเหมาะสม
ทางบริษัทจึงได้ แต่งตัง Chief Data Privacy Officer: DPO และคณะทํางานขับเคลือนกระบวนการทํางาน โดยกําหนดนโยบาย
และมาตรการรับมือ ตลอดจนการสือสาร สร้ างความตระหนักให้ กบั ผู้บริ หาร พนักงาน รวมทังจั
 ดทําแผนดําเนินการให้ สอดคล้ องกับ
หลักการสากลเพือลดความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ ก่อนทีกฏหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ต่อไป

นน
7.7. ความเสี
ความเสี่ ย่ยงทางด้
งทางดา นการเงิ
านการเงิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยจํานวน 145,704 ล้ านบาทและเป็ นหุ้นกู้ทีมีอตั รา
ดอกเบี ยคงทีจํานวน 132,884 ล้ านบาท ซึง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 91 ของหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยทังหมด

ในขณะทีอตั ราส่วนหนี สิน
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 อยู่ทีระดับ 1.1 เท่า และอัตราส่วนหนี สินสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นนิยามตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ เท่ากับ 0.94 เท่า ซึง ไม่เกินกว่าระดับทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้สําหรับปี 2562
บริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึง เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ สําหรับการซื อสินค้ าและการขาย
สินค้ าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึง มีจํานวนน้ อย โดยบริษัทได้ ทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า ซึง รายการดังกล่าวจะมี
อายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกันความเสียงของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ทัง นี  ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 งบการเงินรวมของบริษัท แสดงเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศเท่ากับ 2,057 ล้ านบาท
การบริ
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริหหารความเสี
่ยงของบริ
ษัท ษัท
การจัดการความเสียงเป็ นทีสําคัญของธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทมีระบบในการควบคุมให้ มีความสมดุลของระดับความเสียงที
ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้ นทุนทีเกิดจากความเสียงและต้ นทุนในการจัดการความเสียง ผู้บริหารได้ มีการควบคุมกระบวนการ
จัดการความเสียงอย่างต่อเนือง เพือให้ มนั ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสียงและการควบคุมความเสียง

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สําหรับความเสียงจากอัตราแลกเปลียน ปั จจุบนั การทําธุรกรรมดังกล่าวของบริษัทมีจํานวนน้ อย ทําให้ ความเสียงในเรื องนี ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ
29 เครืองมือทางการเงิน)
หุ้นกู้ทีมีอตั ราดอกเบี ยคงที จํานวน 132,884 ล้ านบาท บริษัทมีแผนในการลดภาระหนี สินจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
โดยบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนือง พร้ อมกันนี บริษัทมีความมุ่งมัน ในการปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ในการดํารงอัตราส่วน
หนี สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ ดังนี 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 5: 1
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3.5: 1
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5: 1
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไปอัตราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2: 1
รวมถึงบริษัทยังได้ มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายหุ้นทุน จํานวน 20,000 ล้ านบาท เพือให้ การดํารงอัตราส่วนหนี สิน
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามทีกําหนด

บ รูบ้ ครู่ าคความนิ
ย มและสิ
น ทรั พนย์ทรัไม่พมียตั ไวมตนมีตัวตน
8.8. ความเสี
ความเสี่ ย่ยงจากการรั
งจากการรั
าความนิ
ยมและสิ
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซื อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึง การรับรู้ มลู ค่าเริ มแรกของค่าความนิยม ได้ มี
การอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และภายหลังจากการรับรู้ เริ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้ วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษัทซื อมาและมีอายุการใช้ งานจํากัด อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้ อมูลลูกค้ าและอืนๆ มี
อายุการใช้ งาน 2-15 ปี จะแสดงในราคาทุนสุทธิ จากค่าการตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อ ยค่าสะสม โดยค่าตัด
จําหน่ายคํานวณจากราคาทุนหักด้ วยมูลค่าคงเหลือ ซึง ประเมินตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้ รับประโยชน์ ในขณะทีสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษัทได้ มาและมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อาทิ ทรัพย์สินทางปั ญญาและใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะ
แสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
การบริหหารความเสี
่ยงของบริ
ษัท ษัท
ารความเสี
่ยงของบริ
การบริ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะถูกพิจารณาว่า มีข้อบ่งชี  เรืองการด้ อยค่าหรื อไม่ทกุ วันทีรายงาน ในกรณีทีมีข้อ
บ่งชี  บริ ษัทจะทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้ รับคืน มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั
ตนทีมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้ อมใช้ งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
การรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะกระทําทุกครัง ทีมลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อ
ให้ เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้ รับคืน ขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
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