
ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

1111.... ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา 7777----ElevenElevenElevenEleven    
บริษัทดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อในประเทศไทยภายใต้สญัญาให้ใช้สิทธิทีบริษัททํากบั 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา ตั งแต่

วันที 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อกําหนดของสัญญาดังกล่าว  บริษัทมีสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” และ
เครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความ รู้เกียวกับ
การดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อจาก 7-Eleven, Inc. ต่อมาในวนัที 20 สิงหาคม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้าทําสญัญาให้ความ
ยินยอม ซึงเป็นสญัญาทีทําขึ นระหว่างบริษัทและ บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (“CPG”) กบั 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. 
ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาทีไม่มีกําหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั งสองฝ่ายมีสิทธิทีจะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา ในกรณีทีหากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาให้ความยินยอมขึ น จะมีผลให้การใช้สิทธิเครืองหมายการค้า “7-
Eleven” และเครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ถกูยกเลิก ซึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
มีนยัสําคญั และบริษัทอาจต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจากนี หากความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท หรือ CPG 
กบั 7-Eleven, Inc. เปลียนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เท่าทีควร 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

จากความสมัพนัธ์อนัดีตลอดระยะเวลาทีผ่านมามากกว่า 31 ปี บริษัทยงัไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ ทีสําคญักบั 7-Eleven, Inc. 
รวมทั งได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆในสญัญาดงักล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ การดํารงจํานวนร้านขั นตําตามเงือนไขใน
สญัญา โดย ณ สิ นปี 2562 บริษัทมีร้าน 7- Eleven ทัวประเทศจํานวน 11,712 สาขา ซึงสงูกว่าจํานวนร้านขั นตําทีต้องดํารงไว้ตาม
สญัญา การจ่ายชําระค่าสิทธิตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญา การรักษาชือเสียงของเครืองหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนือง ทํา
ให้เชือว่า บริษัทและ CPG ยงัมีความสมัพนัธ์ทีดีกบั 7-Eleven, Inc. นอกจากนี  บริษัทยงัเชือว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
เครืองหมายการค้า “7-Eleven” เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั ซึงทีผ่านมาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆก็เป็นไปด้วยดี ทําให้โอกาสทีความสมัพนัธ์จะเปลียนแปลงไปในทางลบมีน้อย และในขณะนี ไม่มีสญัญาณแจ้งเหตใุดๆ อนัควร
เชือได้ว่าจะมีเหตกุารณ์ทีจะส่งผลกระทบในทางลบกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทและ CPG กบั 7-Eleven, Inc. 

 

2222.... ความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑ    
เครือเจริญโภคภณัฑ์มีอํานาจควบคมุทั งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทและในสญัญาให้ความยินยอมเครือเจริญโภคภณัฑ์ตก

ลงจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นขั นตําในบริษัท ตลอดจนอํานาจในการแต่งตั งและอํานาจควบคมุจํานวนกรรมการข้างมากของบริษัท 
โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ยงัคงมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 35.76 ดงันั นเครือเจริญ
โภคภณัฑ์จงึสามารถแต่งตั งกรรมการบริษัทส่วนใหญ่และมีอิทธิพลในการบริหารจดัการบริษัท รวมถงึพิจารณาหรือผลกัดนัเรืองต่างๆ
ทีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ปัจจบุนันี  ไม่มีข้อจํากดัทางสญัญาใดๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ทีห้ามบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์
ขยายธุรกิจหรือลงทนุในธุรกิจค้าปลีกอืนๆ จงึอาจมีความเสียงว่าเครือเจริญโภคภณัฑ์จะไม่พิจารณาจดัสรรโอกาสและทรัพยากรไป
ในทางทีเป็นประโยชน์สงูสดุกบับริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
 

ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

1111.... ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา ความเสี่ยงจากการถกูยกเลกิเครือ่งหมายการคา 7777----ElevenElevenElevenEleven    
บริษัทดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อในประเทศไทยภายใต้สญัญาให้ใช้สิทธิทีบริษัททํากบั 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา ตั งแต่

วันที 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อกําหนดของสัญญาดังกล่าว  บริษัทมีสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” และ
เครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความ รู้เกียวกับ
การดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อจาก 7-Eleven, Inc. ต่อมาในวนัที 20 สิงหาคม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้าทําสญัญาให้ความ
ยินยอม ซึงเป็นสญัญาทีทําขึ นระหว่างบริษัทและ บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (“CPG”) กบั 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. 
ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาทีไม่มีกําหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั งสองฝ่ายมีสิทธิทีจะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา ในกรณีทีหากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาให้ความยินยอมขึ น จะมีผลให้การใช้สิทธิเครืองหมายการค้า “7-
Eleven” และเครืองหมายการค้าทีเกียวข้องในประเทศไทย ถกูยกเลิก ซึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
มีนยัสําคญั และบริษัทอาจต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจากนี หากความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท หรือ CPG 
กบั 7-Eleven, Inc. เปลียนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เท่าทีควร 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

จากความสมัพนัธ์อนัดีตลอดระยะเวลาทีผ่านมามากกว่า 31 ปี บริษัทยงัไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ ทีสําคญักบั 7-Eleven, Inc. 
รวมทั งได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆในสญัญาดงักล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ การดํารงจํานวนร้านขั นตําตามเงือนไขใน
สญัญา โดย ณ สิ นปี 2562 บริษัทมีร้าน 7- Eleven ทัวประเทศจํานวน 11,712 สาขา ซึงสงูกว่าจํานวนร้านขั นตําทีต้องดํารงไว้ตาม
สญัญา การจ่ายชําระค่าสิทธิตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญา การรักษาชือเสียงของเครืองหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนือง ทํา
ให้เชือว่า บริษัทและ CPG ยงัมีความสมัพนัธ์ทีดีกบั 7-Eleven, Inc. นอกจากนี  บริษัทยงัเชือว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
เครืองหมายการค้า “7-Eleven” เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั ซึงทีผ่านมาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆก็เป็นไปด้วยดี ทําให้โอกาสทีความสมัพนัธ์จะเปลียนแปลงไปในทางลบมีน้อย และในขณะนี ไม่มีสญัญาณแจ้งเหตใุดๆ อนัควร
เชือได้ว่าจะมีเหตกุารณ์ทีจะส่งผลกระทบในทางลบกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทและ CPG กบั 7-Eleven, Inc. 

 

2222.... ความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑความเสี่ยงจากอทิธพิลการควบคมุของเครอืเจรญิโภคภณัฑ    
เครือเจริญโภคภณัฑ์มีอํานาจควบคมุทั งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทและในสญัญาให้ความยินยอมเครือเจริญโภคภณัฑ์ตก

ลงจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นขั นตําในบริษัท ตลอดจนอํานาจในการแต่งตั งและอํานาจควบคมุจํานวนกรรมการข้างมากของบริษัท 
โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ยงัคงมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 35.76 ดงันั นเครือเจริญ
โภคภณัฑ์จงึสามารถแต่งตั งกรรมการบริษัทส่วนใหญ่และมีอิทธิพลในการบริหารจดัการบริษัท รวมถงึพิจารณาหรือผลกัดนัเรืองต่างๆ
ทีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ปัจจบุนันี  ไม่มีข้อจํากดัทางสญัญาใดๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ทีห้ามบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์
ขยายธุรกิจหรือลงทนุในธุรกิจค้าปลีกอืนๆ จงึอาจมีความเสียงว่าเครือเจริญโภคภณัฑ์จะไม่พิจารณาจดัสรรโอกาสและทรัพยากรไป
ในทางทีเป็นประโยชน์สงูสดุกบับริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกยกเลิกเครื่องหมำยกำรค้ำ 7-Eleven

2. ควำมเสี่ยงจำกอิทธิพลกำรควบคุมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

040



ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

นอกเหนือจากการระบรุายละเอียดของการทํารายการทีเกียวโยงกนัไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว บริษัทได้จดัให้
มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีช่วยดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัท โดยมีการกําหนดนโยบาย
และมาตรฐานการทํารายการทีเกียวโยงกนั เพือยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบติั และกําหนดนโยบายการบริหารงานโดยคํานึงถึงผล 
ประโยชน์ของบริษัททีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั 

นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีคณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล และคณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้า 
ทีช่วยดแูลผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกบันโยบายกํากบัดแูลกิจการบริษัทฯ ซึงได้มีทบทวนจดัทําโดยบริษัทที
ปรึกษาทีมีความเชียวชาญโดยเฉพาะ เพือให้มันใจว่านโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องกับหลักการด้านธรรมาภิบาลทีดี เป็น
มาตรฐานสากลมากยิงขึ น 

 

3333.... ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสงความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสงความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสงความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของศูนยกระจายสินคาและเสนทางขนสง    
สินค้าส่วนใหญ่ทีจําหน่ายในร้าน 7-Eleven ทัวประเทศจํานวน 11,712 สาขาจะถกูส่งผ่านมาจากศนูย์กระจายสินค้าของบริษัท

โดยมีผู้ผลิตและจดัส่งจํานวนกว่า 2,000 ราย นําสินค้ามาส่งสินค้าให้ตรงเวลาทีกําหนดไว้ ดงันั น การดําเนินงานของศนูย์กระจาย
สินค้า จงึเป็นหวัใจสําคญัต่อธุรกิจของ 7-Eleven ในการกระจายสินค้าให้กบัร้านสาขาทัวประเทศอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา
ทีกําหนด หากมีความผิดพลาด หรือขดัข้องของศนูย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่งถกูตดัขาดอย่างรุนแรงเกิดขึ น เช่น นํ าท่วม ไฟ
ไหม้ ระบบติดต่อสือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม อบุติัเหตรุ้ายแรง หรือเหตสุดุวิสยัอืนๆ ในระบบห่วงโซ่อปุทาน จากผู้ผลิต
ถึงศนูย์กระจายสินค้ารวมถึงการขนส่งไปยงัร้านสาขา ย่อมมีผลเสียหายต่อยอดขายสินค้าร้าน 7-Eleven ทกุสาขา และโอกาสทาง
ธุรกิจตามกลยทุธ์จนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทได้ทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือพิจารณาแผนระยะสั นและระยะยาวรองรับการเปลียนแปลง
จากการเติบโตของยอดขายร้านสาขาเดิม และการขยายสาขาใหม่เพิมขึ น ทั งนี บริษัทได้ทบทวนและจดัเตรียมศนูย์กระจายสินค้าให้มี
ขนาดเพียงพอรองรับยอดขายและจํานวนร้านสาขาใหม่ทีเพิมขึ น รวมทั งรองรับเหตวิุกฤต กรณีศนูย์กระจายสินค้าสถานทีใดทีหนึง
หยดุชะงกั  ในกรณีมีความจําเป็นต้องเพิมศนูย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ บริษัทจะมีการพิจารณาคดัเลือกทําเลทีตั งให้อยู่ในพื นทีปลอด 
ภยั และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการส่งสินค้าไปยงัร้านสาขา รวมทั งกําหนดให้มีการกระจายตวัอยู่ตามพื นทีปริมณฑล และต่าง 
จงัหวดัทัวประเทศ เพือกระจายความเสียงและรองรับการเติบโตของร้านในอนาคต   

บริษัทได้จดัเตรียมแผนเผชิญเหตอุงค์กรและดําเนินการฝึกซ้อมเป็นประจําตามแผนทีกําหนด เพือเตรียมพร้อมรับมือเหตกุารณ์
วิกฤตในกรณีต่างๆ ตลอด 7 วัน 24 ชัวโมง เช่น กรณีนํ าท่วม จราจล ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ฯลฯ รวมทั งได้จัดตั งทีมงาน Crisis 
Assessment Team (CAT) ทําหน้าทีเตือนภยัเหตวิุกฤตต่างๆ ไปยงัหน่วยงานทีอยู่ในพื นทีเสียงภยั ให้มีการเตรียมการรับมือสถาน 
การณ์ได้อย่างเหมาะสม ทนัเวลา สอดคล้องตามแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ Business Continuity Management อาทิ การ
ใช้ศูนย์กระจายสินค้าใกล้เคียงจัดส่งสินค้าทดแทน การขนส่งด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่ การใช้เส้นทางขนส่งสํารอง การหาสินค้า
ทดแทน รวมถงึการจดัตั งศนูย์กระจายสินค้าชัวคราว เป็นต้น 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท
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บริษัทได้จดัทําแผน BCP (Business Continuity Plan) ร่วมมือกบัผู้ผลิตรายสําคญั (Strategic Partner) เพือให้มันใจว่ามี
สินค้าพร้อมจดัส่งหากเกิดภาวะวิกฤตขึ น เพือลดผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนี  บริษัทยงัได้จดัทําประกนัภยัเพือ
ชดเชยความเสียหายทีอาจเกิดขึ น ทั งในส่วนของศนูย์กระจายสินค้า ร้านสาขา และบริษัทย่อย เพือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทีอาจเกิด 
ขึ นต่อบริษัทในอนาคต  

จากกลยทุธ์ดงักล่าว บริษัทเชือมันว่าศนูย์กระจายสินค้าทั งหมดของบริษัทมีความเพียงพอทีจะรองรับแผนการขยายร้านสาขา
ในอนาคต และสามารถทํางานเป็นระบบเครือข่ายกระจายสินค้าสํารองซึงกนัและกนัทัวประเทศในกรณีทีหากสถานทีใดทีหนึงเกิด
การหยดุชะงกัหรือเส้นทางขนส่งสําคญัไม่สามารถสญัจรได้ ระบบเครือข่ายฯดงักล่าวจะสามารถส่งสินค้าทดแทนกนัได้อย่างมีประ 
สิทธิภาพสงูสดุ 

 

4444.... ควาควาควาความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทมเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทมเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทมเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศศศ    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเปรียบเสมือนสมองของการทําธุรกิจร้านสะดวกซื อเพือให้การสือสาร และสังการของทกุ

ส่วนงานในระบบห่วงโซ่อปุทานทํางานประสานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ตั งแต่ ผู้ผลิต ระบบขนส่งและศนูย์กระจายสินค้าไปยงัร้าน
สาขา ทําให้เกิดการขายและส่งมอบสินค้า การบริการทีดีให้กบัลกูค้าทัวประเทศกว่า 13 ล้านคนของทกุวนั ซึงเป็นสิงสําคญัในการ
สร้างความพงึพอใจ และความประทบัใจให้กบัลกูค้าอย่างต่อเนือง ดงันั น หากเกิดเหตขุดัข้องใดๆกบัระบบสารสนเทศทีสําคญั เช่น 
ระบบการขายสินค้าและบริการ ระบบจดัการปัญหาให้ร้าน ระบบการสังและส่งสินค้า เป็นต้น ย่อมส่งผลเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ 
และการให้บริการลกูค้าทีร้าน 7-Eleven ซึงอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั งระดบัร้านและสํานกังาน รวมทั งเครือข่ายระบบห่วงโซ่อปุทาน
ต่างๆ ให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนืองทางธุรกิจ โดยมีการร่วมกนัทบทวนควบคู่กบัการจดัทําแผนกลยทุธ์
องค์กรประจําปี เพือการบริหารจดัการด้านซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล อาทิ ITIL, CMMI และ ISO / IEC 27001:2013 ทีมุ่งพฒันากระบวนการและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี เพือ
ปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพทางธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี ยังจดัให้มีหน่วยการพัฒนาธุรกิจทํางานร่วมกบัพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัททัวโลก เพือให้ระบบสารสนเทคโนโลยีมีความทนัสมยัรองรับการเปลียนแปลงตามแนวโน้มของตลาด 

บริษัทดําเนินการบริหารจดัการด้านฮาร์ดแวร์โดยการสร้างศนูย์สารสนเทศ 2 แห่งให้มีการกระจายความเสียงในพื นทีต่างกัน 
ศนูย์สารสนเทศธาราพาร์คแจ้งวฒันะ จงัหวดันนทบรีุ และศนูย์สารสนเทศ True IDC บางนา จงัหวดัสมทุรปราการ ซึงได้การรับรอง
มาตรฐานด้านความมันคงปลอดภัยสูงและ ISO จากสถาบนั Uptime แห่งแรกในประเทศไทย โดยให้ศูนย์สารสนเทศทั ง 2 แห่ง
สามารถทํางานทดแทนกันได้ทันที หากสถานทีใดทีหนึงเกิดเหตุขัดข้องขึ น โดยธุรกิจสําคัญต่างๆยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนือง  

นอกจากนี บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบการดแูลรักษาความปลอดภยัศนูย์สารสนเทศทั ง 2 แห่งดงักล่าวอย่างเต็มรูปแบบ ตั ง 
แต่การออกแบบเพือความปลอดภยัในทกุๆส่วน ให้มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม มีเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองระบบ UPS ระบบตรวจ 
หาควนัไฟและอคัคีภยั ระบบยบัยั งระบบตรวจจบัการเคลือนไหว การสํารองเครืองปรับอากาศและระบบป้อนไฟคู่แต่ละเครือง รวม 
ทั งการบํารุงรักษาระบบพร้อมทั งจดัให้มีทีมงานผู้ เชียวชาญด้านเสถียรภาพ และความปลอดภยัด้านระบบ ตลอด 7 วนั 24 ชัวโมง 
เพือให้ระบบสารสนเทศทีสําคัญของธุรกิจ พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั งจัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมทีมงานทีเกียวข้องอย่าง

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท
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สมําเสมอ  โดยกําหนดสถานการณ์จําลองทีอาจเกิดเหตุวิกฤติต่อศูนย์สารสนเทศด้วยรูปแบบต่างๆทีหลากหลาย เพือให้มันใจว่า
ทีมงานและระบบทั งหมดทีเตรียมไว้พร้อมปฏิบัติการตามแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจของบริษัท (BCM : Business 
Continuity Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง ทนัเวลาทีกําหนดไว้ นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีหน่วยงานภายนอกมา
ตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆเป็นประจําทกุปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานภายใน เพือให้เกิดความมันใจว่า
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจะทํางานได้อย่างต่อเนืองในทกุสถานการณ์ 

 

5555.... ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ    
บริษัทได้บริหารธุรกิจร้านค้าสะดวกซื อรวมทั งธุรกิจสนบัสนนุต่างๆภายใต้กลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ในประเทศไทย โดยยึดหลกัการ

ดําเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้กฎหมายและนโยบายจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด รวมทั งทําติดตามการเปลียนแปลงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียตามแนวทางการบริหารความยังยืนบริษัททั งในระดับท้องถิน ภมิูภาคและระดบัสากลนั น ล้วนเป็นกระบวนการค้นหา
ข้อมลูทีสําคญั เพือใช้ประกอบการตดัสินใจในการดําเนินธุรกิจและใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบต่อธุรกิจ จากการออกกฎระเบียบ
ข้อบงัคับใหม่ทั งระดับท้องถินและระดับสากล อาทิ การเปลียนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ การบงัคับใช้กฎหมายต่างๆ 
รวมถงึข้อกําหนดทีน่าจะเกิดขึ นในอนาคต อาทิ ภาษีคาร์บอนหรือข้อกําหนดใหม่ทีเกียวข้องจากการเปลียนสภาพภมิูอากาศ Climate 
Change ซึงข้อบงัคับเหล่านี มกัจะมีบทปลีกย่อย ข้อกําหนดเฉพาะพื นทีทีสอดคล้องกบัลักษณะท้องถิน ทั งนี หากบริษัทไม่ทําการ
ติดตาม คาดการณ์ เตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลียนแปลงดงักล่าวอาจจะกระทบการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการ
แข่งขนัรวมถงึการเติบโตอย่างยังยืนของกลุ่มธุรกิจอีกด้วย 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

การดําเนินงานของบริษัทยึดหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคับทั งระดบัท้องถินและ
สากล รวมถงึการตอบสนองนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอดในการบริหารความเสียง ความสามารถในการปฏิบติัตามกฎหมายใหม่
และผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ นต่อธุรกิจ คือ บริษัทได้มีการติดตามและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกกฎหมายใหม่ เมือ
หน่วยงานผู้อนุญาตออกเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านหน่วยงานทีเกียวข้องกบัประเด็นหรือกฎหมายใหม่ เพือให้ภาครัฐเข้าใจความ
คิดเห็นจากภาคธุรกิจ 

นอกจากนี บริษัทยงัได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ทําหน้าทีกําหนดนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการ นโยบายความยังยืนและแนวปฏิบติั รวมถงึจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน พร้อมทั งทําหน้าทีทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการขององค์กรให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลทีมีอํานาจกํากบัดูแลตาม
กฎหมาย สอดคล้องตามแนวปฏิบติัสากลทีได้รับการยอมรับ 

โดยมีคณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการพฒันาความยังยืน คณะกรรมการบริหารความเสียง และหน่วยงาน
Compliance Unit ทํางานร่วมกบันกับริหารความเสียงประจําหน่วยงาน (Risk Champion ประจําหน่วยงาน) เพือกํากบัดแูลการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขบัเคลือนให้บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาลกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทํา
ให้มันใจได้ว่าหากมีการเปลียนแปลงด้านกฎหมายใดๆทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ บริษัทพร้อมทีจะปรับตวัได้ทนัต่อสถานการณ์ 
รวมทั งควบคมุผลกระทบให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ตามแนวทางการบริหารความเสียงองค์กร  นอกจากนี บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงาน
Contact Center เพือเปิดรับข้อร้องเรียนหรือการติดต่อสอบถาม เกียวกบักิจกรรมบริษัทตลอด ตลอดเวลา7 วนั 24 ชัวโมง 

 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยและนโยบำยภำครัฐ
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ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

 
 

6666.... ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม    (Emerging Risk)(Emerging Risk)(Emerging Risk)(Emerging Risk)    
6666....1111 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผานเพื่อเปนดิจิทัล ((((Digital Transformation)Digital Transformation)Digital Transformation)Digital Transformation)    

การปรับเปลียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจหรือกระบวนการดําเนินงานภายในให้เป็นระบบดิจิทลัอย่างรวดเร็ว ทําให้การแข่งขัน
ทางธุรกิจทีสงูขึ น และส่งผลให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลียนแปลงไป ก่อให้เกิดความเสียงในการดําเนินธุรกิจ อาทิ 
การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การทําการตลาด และการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึงในระยะยาวการเปลียน 
แปลงดงักล่าว เป็นความเสียงทีอาจส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจและช่องทางการจดัจําหน่ายแบบเดิม จนทําให้ร้าน 7-Eleven 
อาจสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทั งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆทีสร้างมลูค่าเพิมให้กบัองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทมีการทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือรองรับการเติบโตธุรกิจรวมทั งได้กําหนดกลยทุธ์และแผน 
การดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีเหมาะสม ผ่านการพฒันาช่องทางในการบริโภคสินค้าสําหรับผู้บริโภคทีหลากหลายมากยิงขึ น 
อาทิ Omni Channel เป็นช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าทีช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถงึได้ง่าย สะดวกสบาย โดยผ่านการผสมผสานช่องทาง
การจดัจําหน่ายทั งระบบออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั งมีการพฒันาระบบการชําระสินค้าและการให้บริการใหม่ทีหลากหลายรูปแบบ
มากยิงขึ น เช่น ระบบ Alipay Wallet ระบบ True Money Wallet  และการเป็นตวัแทนธนาคาร (Banking Agent)  เป็นต้น พร้อมกนันี  
บริษัทจดักิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านแอปพลิเคชนัและกิจกรรมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพือตอบสนองสงัคมไร้เงิน
สดและความต้องการของสงัคมดิจิทลัรูปแบบต่างๆ ในอนาคต โดยอาศยัจดุเด่นของ Counter Service และ Thai Smart Card ทีเป็น
บริษัทย่อยในกลุม่บริษัท ซึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบัผู้ประกอบการต่างๆ และสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภค
(Customer Engagement) ตลอดจนการสือสารข้อมลูข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค ผ่านทาง Facebook “7-Eleven 
Thailand” และแอปพลิเคชนั “Line” รวมไปถึง Youtube และทาง Instagram  นอกจากนี บริษัทยงัได้พฒันาร้าน 7-Eleven ให้
สามารถสังสินค้าทีไม่มีวางจําหน่ายทีร้านหรือสังสินค้าได้ล่วงหน้าและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านสาขาทีครอบคลมุทัวประเทศ มา
เป็นจดุรับสินค้า โดยลกูค้าสามารถรับได้ทีร้านตลอด 7 วนั 24 ชัวโมง ซึงจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัลกูค้า ควบคู่กบัการ
สร้างระบบนิเวศน์ เพืออํานวยความสะดวก เพิมคณุค่าและประสบการณ์ทีน่าประทบัใจในการใช้ชีวิต 

6666....2222 ความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัลความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัลความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัลความเสี่ยงจากการวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัล    (Our Digital Presence Risk)(Our Digital Presence Risk)(Our Digital Presence Risk)(Our Digital Presence Risk)    

การเชือมต่อของโลกดิจิทลัในอนาคตจะส่งผลประชาชนต้องเชือมโยงกบัชีวิตจริงอย่างเลียงไม่ได้ กอปรกบัจํานวนประชาชนจะ
มีตวัตนในโลกดิจิทลัในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ นเรือยๆตามบริบทสงัคมทีเปลียนแปลงไป  ผลสํารวจ “Global Digital 2019” พบว่า
มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก 7,876 ล้านคน เข้าถงึ “อินเทอร์เน็ต – โซเชียลมีเดีย” ในขณะทีคนไทยกว่า 51 ล้านคนใช้เวลา
กบั “Social Media” กว่า 3 ชัวโมงต่อวนั และมี Account สือสงัคมออนไลน์เฉลีย 10.5 บญัชีต่อคน ติดอนัดบั Top5 ของโลก ทําให้
บริษัทจําเป็นต้องคํานึงถึงการวางตวัตนในโลกดิจิทลั ทั งการสืบค้น การแชร์ข้อมลู การแสดงความคิดเห็น การหาและการถกูค้นหา 
หรือแม้แต่การสร้าง และรักษาความสัมพนัธ์ในโลกเสมือนจริง หากบริษัทไม่สามารถบริหารตัวตนของบริษัทในโลกดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม อาจสญูเสียภาพลกัษณ์ และความสามารถในการแข่งขนั รวมทั งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ทีสร้างมลูค่าเพิม
ให้กบัองค์กร 

 

6.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรวำงตัวตนบริษัทในโลกดิจิตัล (Our Digital Presence Risk)

6.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนผ่ำนเพื่อเป็นดิจิตัล (Digital Transformation)

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

6. ควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)
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ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

 
 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทได้ดําเนินการทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ โดยมีการนําปัจจยัด้านการเปลียนแปลงผ่านเพือเป็น
ดิจิทลั (Digital Transformation) และนวตักรรม Disruptive Technology สําคญัเป็นส่วนหนึงของการจดัทําแผนกลยทุธ์องค์กรทั ง
ระยะสั น และระยะยาว  

ทางบริษัทยงัได้พฒันาใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการศกึษาทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกผ่านช่องทางและวิธีการ
ต่างๆ ทั งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนือง ทั งผ่านการสํารวจวิจัยการติดตามฟังเสียงและความความคิดเห็นลูกค้า (Voice of 
Customer) จากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตและสือสงัคมออนไลน์ รวมไปถงึการสงัเกตพฤติกรรมของลกูค้า เพือนํามา
วิเคราะห์ข้อมลูในเชิงลึก (Data Analytic) ให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยํายิงขึ น และนําไปสู่การออกแบบและปรับธุรกิจให้รองรับ
สงัคมดิจิทลั 

นอกจากนี บริษัทยงัได้นําการบริหารความสมัพนัธ์ของลกูค้า (Customer Relation Management หรือ CRM) เพือให้สามารถ
ติดต่อสือสารและเข้าถงึลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและใกล้ชิดมากขึ น รวมทั งได้เพิมช่องทางการสือสารและทํากิจกรรมการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ เพือสร้างความ
ผกูพนัของลูกค้า รวมไปถึงการเพิมช่องทางการสือสารข้อมลูข่าวสารและรับความคิดเห็นจากผู้บริโภคจากช่องทางโซเชียลมีเดีย ที
ได้รับความนิยมมากในปัจจุบนั ผ่านทาง Facebook “7-Eleven Thailand” และแอปพลิเคชัน“Line” รวมไปถึง Youtube และ 
Instagram 

6666....3333 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร    

การเปลียนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและวิธีการทํางานทีพึงพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ น กลุ่มบริษัทมีการให้บริการระบบ
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Network) เปิดให้บริการออนไลน์ (Web Application) และสามารถนําคอมพิวเตอร์ทํางาน
นอกสถานที และรีโมทจากระยะไกล (Remote Access) เข้ามาเครือข่ายภายในมากขึ น ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความเสียงต่อภยั
คกุคามทางไซเบอร์มากขึ น อาทิ การถูกโจรกรรม ข้อมลูทางการค้า และข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าและพนกังาน ซึงอาจส่งผลกระทบ
ทางการเงิน ชือเสียงและความน่าเชือถือของบริษัท  

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

บริษัทได้ร่วมกบัผู้ เชียวชาญด้านสารสนเทศระดบัสากลมาร่วมทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือรองรับ
การเติบโตธุรกิจรวมทั งได้กําหนดกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีเหมาะสม  

บริษัทได้แต่งตั งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Chief Security Officer รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา
ความปลอดภยัด้านไอทีของกลุ่ม บริษัท CPALL โดยมีบริษัทย่อยทีมีชือว่า บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึงดําเนินธุรกิจตาม
มาตรฐานสากลเช่น ISO 27001 ซึงเป็นมาตรฐานสากลทีกําหนดให้มีการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Security Management) และระบบจดัการกลยทุธ์ด้านความปลอดภยัทางอินเทอร์เน็ต เพือให้เกิดความต่อเนืองทาง
ธุรกิจและการควบคมุความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ รวมทั งกําหนดให้ทบทวนกลยทุธ์ดงักล่าวอย่างน้อยปีละหนึงครั ง รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนกัรู้ในการใช้เทคโนโลยี (Cyber Security Awareness) ให้กบัพนกังานอย่างต่อเนืองผ่านช่องทาง

6.3 ควำมเส่ียงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท
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ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

สือสารภายในและทดสอบผ่านการจําลองสถานการณ์เสมือนจริง Cyber Crisis Simulation Program เช่น Cyber Security War 
Game และ Phishing  Campaign เป็นต้น เพือให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถกูต้องและมีความ
ปลอดภยัจากการถกูคกุคามทางไซเบอร์ 

6666....4444 ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยงจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล Data Privacy RiskData Privacy RiskData Privacy RiskData Privacy Risk    

ในโลกยคุดิจิทัล ข้อมลูเปรียบเสมือนเป็นนํ ามนัชนิดใหม่ เมือนํามากลัน สกดั วิเคราะห์ ก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์และเพิม
มลูค่าให้แก่ธุรกิจได้ ส่งผลให้หลายธุรกิจพยายามเก็บข้อมลูทกุอย่างเพือนําไปต่อยอดในอนาคต จนบางครั งอาจละเมิดความเป็น
ส่วนบคุคลของผู้บริโภค มีรายงานจากผู้ เชียวชาญพบว่า ร้อยละ 40 ขององค์กรในประเทศไทยทีเกิดเหต ุData Breach มีมลูค่าความ
สญูเสียสงูถึง 31-74 ล้านบาท ซึงนอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวน การรับมือกบัเหตกุารณ์ทีเกิดขึ น การแจ้งเตือน
และบรรเทาเหตใุห้ลกูค้าแล้ว ยงัต้องเผชิญกบัการเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ร่วมทั งความ
เสียงต่อการสญูเสียชือเสียง ภาพลกัษณ์บริษัททีประเมินมลูค่าไม่ได้  

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทได้ร่วมกบัผู้ เชียวชาญด้านการจัดการข้อมลูส่วนบคุคลมาร่วมทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจําปีอย่างสมําเสมอ เพือ
รองรับการเติบโตธุรกิจรวมทั งได้กําหนดกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีเหมาะสม 

ทางบริษัทจงึได้แต่งตั ง Chief Data Privacy Officer: DPO และคณะทํางานขบัเคลือนกระบวนการทํางาน โดยกําหนดนโยบาย
และมาตรการรับมือ ตลอดจนการสือสาร สร้างความตระหนกัให้กบัผู้บริหาร พนกังาน รวมทั งจดัทําแผนดําเนินการให้สอดคล้องกบั
หลกัการสากลเพือลดความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ก่อนทีกฏหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ต่อไป 

 

7777.... ความเสี่ยงทางดานการเงินความเสี่ยงทางดานการเงินความเสี่ยงทางดานการเงินความเสี่ยงทางดานการเงิน                        
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยจํานวน 145,704 ล้านบาทและเป็นหุ้นกู้ ทีมีอตัรา

ดอกเบี ยคงทีจํานวน 132,884 ล้านบาท ซึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91 ของหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยทั งหมด ในขณะทีอตัราส่วนหนี สิน
สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนือง โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 อยู่ทีระดบั 1.1 เท่า และอตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้นนิยามตามข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  เท่ากบั 0.94 เท่า ซึงไม่เกินกว่าระดบัทีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้สําหรับปี 2562 

บริษัทมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ สําหรับการซื อสินค้าและการขาย
สินค้าทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงมีจํานวนน้อย โดยบริษัทได้ทําสญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงรายการดงักล่าวจะมี
อายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกันความเสียงของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ทั งนี  ณ วันที 31 ธันวาคม 
2562 งบการเงินรวมของบริษัท แสดงเงินกู้ ยืมสกลุต่างประเทศเท่ากบั 2,057 ล้านบาท 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

การจดัการความเสียงเป็นทีสําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสียงที
ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุทีเกิดจากความเสียงและต้นทนุในการจดัการความเสียง ผู้บริหารได้มีการควบคมุกระบวนการ
จดัการความเสียงอย่างต่อเนือง เพือให้มันใจว่ามีความสมดลุระหว่างความเสียงและการควบคมุความเสียง 

6.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

7. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน

046



ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

สําหรับความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ปัจจบุนัการทําธุรกรรมดงักล่าวของบริษัทมีจํานวนน้อย ทําให้ความเสียงในเรืองนี ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั (สามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 
29 เครืองมือทางการเงิน) 

หุ้นกู้ ทีมีอตัราดอกเบี ยคงที จํานวน 132,884 ล้านบาท บริษัทมีแผนในการลดภาระหนี สินจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
โดยบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนือง พร้อมกนันี บริษัทมีความมุ่งมันในการปฎิบติัตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้  ในการดํารงอตัราส่วน
หนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ดงันี  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 5: 1 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 3.5: 1 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 อตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2.5: 1 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปอตัราส่วนหนี สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2: 1 
รวมถงึบริษัทยงัได้มีการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายหุ้นทนุ จํานวน 20,000 ล้านบาท เพือให้การดํารงอตัราส่วนหนี สิน

สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามทีกําหนด 
 

8888.... ความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนความเสี่ยงจากการรับรูคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน            
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซื อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ซึงการรับรู้มลูค่าเริมแรกของค่าความนิยม ได้มี

การอธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความนิยมจะถกูวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุสทุธิจาก
ผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษัทซื อมาและมีอายกุารใช้งานจํากดั อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมลูลกูค้าและอืนๆ มี
อายุการใช้งาน 2-15 ปี จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าการตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าตัด
จําหน่ายคํานวณจากราคาทุนหักด้วยมลูค่าคงเหลือ ซึงประเมินตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ในขณะทีสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษัทได้มาและมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนญุาตประกอบธุรกิจจะ
แสดงในราคาทนุสทุธิจากผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัทการบริหารความเสี่ยงของบริษัท    

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะถกูพิจารณาว่า มีข้อบง่ชี  เรืองการด้อยค่าหรือไม่ทกุวนัทีรายงาน ในกรณีทีมีข้อ
บง่ชี  บริษัทจะทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั 
ตนทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทกุปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

การรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าจะกระทําทกุครั งทีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อ 
ให้เกิดเงินสดสงูกว่ามลูค่าทีจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุ 

    

    

    

8. ควำมเสี่ยงจำกกำรรับรู ้ค ่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท

047รายงานประจ�าปี 2562       บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)


