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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563
ไดรบั การประเมินระดับดีเลิศจาก
การเปดเผยรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการบร�ษทั จดทะเบียนโดย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

100

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1 ไดรับการสื่อสาร
คูมือจร�ยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคูคา

100

รอยละ
คูคาลําดับที่ 1
ลงนามรับทราบ

100

รอยละ
พนักงานทุกระดับไดรับ
การอบรมและผานการทดสอบ
หลักสูตรธรรมาภิบาล
และการตอตานทุจร�ต

เปาหมายป 2563
รอยละ

100

ของบร�ษัทมีการเปดเผยการดําเนินการดานธรรมาภิบาลตามกรอบ OECD
(The organization for Economic Co-operation and Development)
และดานความยั่งยืนผานรายงานของบร�ษัท

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
ทุกบร�ษัทในกลุมมีการเปดเผยการดําเนินการดานธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
(รอยละ)

2559
2560
2561
2562
2563

15
46
61
100
100
เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม
ในทุกระดับ
16.3 สงเสร�มนิตธิ รรมทัง้ ในระดับชาติ และระหวาง
ประเทศ และสรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึง
ความยุตธิ รรมอยางเทาเทียมแกทกุ คน
16.7 สรางหลักประกันวาจะมีกระบวนการตัดสินใจ
ทีม่ คี วามรับผิดชอบ ครอบคลุม มีสว นรวม
และมีความเปนตัวแทนทีด่ ี ในทุกระดับ
การตัดสินใจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงและโอกาส

จัดทําคูมือจร�ยธรรมธุรกิจและ
ขอพ�งปฏิบัติในการทํางาน
(ฉบับปรับปรุง)
จัดอบรม ใหความรูกับพนักงาน
ทุกระดับ เร�่องความเสี่ยงดานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
ผานระบบ E-Learning
ประกาศนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

HEART

จัดใหมีการประเมินตนเองดานการ
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
(CG Self-Assessment)
ของผูบร�หารระดับผูจัดการทั่วไป

HEALTH

บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ภายใต้ แ นวปฏิ บั ติ ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีจ ะส่ ง เสริ ม
ให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีจริยธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
นอกจากนี้ การจัดการที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัทจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้บริษัทมีความยั่งยืน
มากขึ้น ดังนั้น เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วยระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กร บริษัทจึงมุ่งมั่นก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ให้
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมกับปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจและสื่อสารให้แก่พนักงานในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กรและสังคมต่อไป

ความคืบหนาป 2563

แนวทางการด�ำเนินงาน

HOME
ภาคผนวก

บริษัทมีการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลขององค์กรท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม
ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายต่าง ๆ
ให้มีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลตามกฎหมาย ตลอดจนมีความสอดคล้อง
ตามแนวปฏิบตั สิ ากล ในปี 2563 บริษทั มุง่ ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก
และความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต
ให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึก และด�ำเนินงานให้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนัน้
การมุง่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานทุกระดับจึงมีความจ�ำเป็น
ต่อการน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังมี
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะอนุกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
องค์กร ดังนี้
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แนวทางการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ความเป็นอยู่
และการด�ำเนินชีวติ ของประชากรทัว่ โลก การตัดสินใจหรือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของคณะผูบ้ ริหารจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานขององค์กรภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงยังต้องมีการพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุม่ ต่าง ๆ ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วขององค์กรและส่งผลกระทบน้อยทีส่ ดุ บริษทั มีการด�ำเนินการโดยก�ำหนดมาตรการป้องกันเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนจัดส่ง 7Delivery เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ส�ำหรับลูกค้าและพนักงาน รวมถึง
ก�ำหนดมาตรการให้พนักงานท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) มาตรการเวลาการท�ำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) และมาตรการ
ในเรือ่ งสวัสดิการ เพือ่ ดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานที่ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19

ESG Issue That May Impact
Investment Performance

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1
2
3
4

ตระหนักถึงบทบาท และ
ความรับผิดชอบในฐานะ
ผูนําที่สรางคุณคาใหแก
กิจการอยางยั่งยืน
กําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายหลักของกิจการ
ทีเ่ ปลีย่ นไปเพ�อ่ ความยัง่ ยืน
เสร�มสรางคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนา
ผูบร�หารระดับสูง
และการบร�หารบุคลากร

5
6
7
8

เสร�มสรางนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบ

1. สิ�งแวดลอม

• การจัดการทรัพยากร
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
• อุบัติการณดานสิ�งแวดลอม
• การบรรเทาผลกระทบ
ดานสิ�งแวดลอม

ดูแลใหมีระบบการบร�หาร
ความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
รักษาความนาเชื่อถือ
ทางการเง�น
และการเปดเผยขอมูล

2. สังคม

3. ธรรมาภิบาล

• สิทธิมนุษยชน
• สรางความสัมพันธ
กับชุมชน
• การตรวจสอบ
หวงโซอุปทาน

สนับสนุน
การมีสวนรวมและ
การสื่อสารกับผูถือหุน

• คาตอบแทนผูบร�หาร
• สิทธิของผูถือหุน
• ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
• ว�สัยทัศน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ ซีพ� ออลล
การปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยาง
เทาเทียม

สิทธิของ
ผูถือหุน

การบร�หาร
ความเสี่ยง

จร�ยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

บทบาทของ
ผูมีสวนได
สวนเสีย

การเปดเผย
ขอมูลและ
ความโปรงใส

นโยบายตอตาน
คอรรัปชัน

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การปองกัน
ความขัดแยง
ทางผลประโยชน
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สรุปผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ
การอบรม และทดสอบหลักสูตรธรรมาภิบาล และตอตานทุจร�ต
ระดับบร�หาร

2,142 ราย
รอยละ
100

ระดับแผนก

ระดับพนักงาน เจาหนาที่

ลงนามรับทราบ

ไดรับการฝกอบรม

6,052 ราย
รอยละ
100

70,030 ราย
รอยละ
100

การมีสวนรวมของคูคาลําดับที่ 1

4,504 ราย
รอยละ
100

4,504 ราย
รอยละ
100

3,653 ราย
รอยละ
81.11

HEART

ไดรับการสื่อสาร

การบร�หารความเสี่ยง
รอยละ

100
100

หนวยงานที่มีความเสี่ยง
มีแผนการจัดการความเสี่ยง

100

รอยละ

100

รอยละ

95.1

พนักงานผานการอบรม
เร�่องความเสี่ยงดานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

โครงการจัดตั้งใหม
ดําเนินการประเมิน
ผลกระทบความเสี่ยง
ขอมูลสวนบุคคล

พนักงานรับรู
ไดวาบร�ษัทประกอบธุรกิจ
อยางมีจร�ยธรรมและ
มีความรูสึกดีตอบร�ษัท

การละเมิดขอมูลสวนบุคคล

โครงการนักคนหาภัยมืด

1,849

ประเด็นความเสี่ยง
ที่พนักงาน
สงเขาประกวด

รอยละ

HEALTH

รอยละ

หนวยงานที่มี
ความเสี่ยงดานกฎหมาย และการทุจร�ต
ไดรับการประเมินความเสี่ยง

5 ประเด็นความเสี่ยงที่ไดรับรางวัล ไดแก

0
กรณี

ขอรองเร�ยนจากคูคาที่พ�สูจนแลววาผิดจร�ง
ขอรองเร�ยนจากหนวยงานกํากับดูแล

HOME

• ความสามารถใน
• ประเด็นดานสิ�งแวดลอม
การรับมือโรคระบาด • สินคาและบร�การ
ระลอกใหม
• สิทธิมนุษยชน
• ขอมูลสําคัญ
และความปลอดภัย
สวนบุคคลรั่วไหล

ขอรองเร�ยนจากลูกคาที่พ�สูจนแลววาผิดจร�ง

ภาคผนวก

สายงานการ
ตลาดและบร�หาร
ผลิตภัณฑ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการบร�หาร

สายงานจัดซื้อ

สายงาน
กลยุทธองคกร

กรรมการ
ผูจัดการ (รวม)

สายงานพัฒนา
ความยั่งยืน

สายงานสารสนเทศ

สายงาน
ปฏิบัติการ

กรรมการ
ผูจัดการ (รวม)

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

หนวยงานบร�หาร
ความเสี่ยง

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
กระจายสินคา

สายงาน
CAF-M

คณะกรรมการบุคคลกลาง

เลขานุการบร�ษัท

สํานักตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานกํากับ
ดูแลการปฎิบัติงาน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

คณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสราง
การกํากับดูแลกิจการ

สายงานบัญชี
และการเง�น

46
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

47

คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานงบการเงิน

• สอบทานให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีด่ ี รวมถึงระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงให้รัดกุม
• หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งเกีย่ วกับ
งบการเงิน และการควบคุมภายใน

• รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้ค�ำปรึกษาข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 4 ครั้ง

• ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง
• สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายร่วมกับกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ
• รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้ค�ำปรึกษาข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง

• ประเมินค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติงาน
• พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัท
• คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงบุคคลที่เสนอโดย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
• เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทก่อนน�ำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ

HOME
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ร้อยละ
พนักงานรับรู้ และเข้าใจจริยธรรม
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
ของบริษัทผ่านการสื่อสาร
ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

ภาคผนวก

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
บริ ษั ท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนิ นธุ ร กิ จอย่ างมี จริ ยธรรม
จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (ฉบับปรับปรุง)
เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน คูค่ า้ และผูร้ บั เหมา ยึดถือและน�ำมาใช้
เป็นแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละท�ำงานด้วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต
โดยยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และมีคุณธรรม ในการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ป้องกัน
การฟอกเงิน ตลอดจนไม่กระท�ำการใด ๆ ที่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

• พิจารณาหลักเกณฑ์ ในการจ่ายและ
รูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

HEALTH

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์

• จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายความยั่งยืน และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน

คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

HEART

• สอบทานการด�ำเนินงานของบริษัท
ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

บทนํ า

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการก�ำกับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล 3) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีหน่วยงาน
บริ ห ารความเสี่ ย ง และหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
เป็นกลไกในการท�ำงาน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัท ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสรุปและรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง เสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ การสอบทานประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงคือกลไกในการระบุแนวโน้มและ องค์กรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายได้ ตลอดจนสามารถสร้าง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยมี คุณค่าให้กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ภายใต้นโยบายการบริหาร
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit) ท�ำหน้าที่ ความเสีย่ งขององค์กร
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสามารถท�ำให้
การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Corporate Legal
& Compliance Unit : L&C) ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการติดตาม รวบรวมประกาศกฎระเบียบจาก
ภาครัฐที่ออกมาใหม่ และสื่อสารให้พนักงานทราบ โดยในปี 2563
หน่วยงาน L&C ได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรของบริษทั เกีย่ วกับ

1

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 เพือ่ ให้ทราบถึง
สิทธิประโยชน์รวมถึงตระหนักและให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 มีประกาศระเบียบ
หรือกฎหมายต่าง ๆ จากภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั กว่า 970 ฉบับ
ทีห่ น่วยงาน L&C ได้สอื่ สารและก�ำกับให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหรือประกาศภาครัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

กรอบการบร�หารความเสี่ยงและภาวะว�กฤตเพ�่อการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
การบร�หารความเสี่ยง
กอนเกิดเหตุ

2

การจัดการภาวะว�กฤต
ระหวางเกิดเหตุ

3

การฟ��นฟ�ผลจากความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ

ลําดับเหตุการณของอุบัติการณ

กําหนดกลยุทธ

วัตถุประสงคการฟนฟ�โดยภาพรวม : กลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ชวงเวลาเกิดอุบัติการณ

ระบุความเสี่ยง

Incident Response

Business Continuity

Recovery / Resumotion
Back to Normal

ภายในนาทีถึงชั่วโมง :
- รับผิดชอบพนักงาน
และผูเยี่ยมชม
- จัดการกับผูเสียชีว�ต
- จํากัดการขยายวงกวาง
ของความเสียหาย
- ประเมินความเสียหาย
- รองขอ BCP

ภายในนาทีถึงวัน :
- ติดตอพนักงานลูกคา
ผูจําหนายปจจัย ฯลฯ
- ฟนฟ�กระบวนการธุรกิจหลัก
- ฟนฟ�งานที่สูญเสีย
ในกระบวนการ

ภายในสัปดาหถึงเดือน :
- ซอมแซม บูรณะสิ�งที่เสียหาย
- ยายสถานที่ตั้งไปอยู
สถานที่ทํางานถาวร
- เร�ยกคืนคาใชจายจาก
บร�ษัทประกันภัย

ประเมินความเสี่ยง
จัดลําดับความเสี่ยง
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ดําเนินการและติดตามผล

BS 25999-1: 2006 Part 1: Code of Practice
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บทนํ า

บริษัทจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1 กลุ่มความเสี่ยงทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการด�ำเนินงาน
2 กลุ่มความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรือความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน
3 กลุ่มความเสี่ยงที่เกิดใหม่
โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนมีการอบรมตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ (Risk Champion)
ในหัวข้อที่สอดคล้องกับมาตรการลดความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส มีกระบวนการควบคุมภายใน และมีการติดตามความเสี่ยง
และผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด ดังนี้
คัดเลือกกระบวนการ
ที่มีความเสี่ยงสูง

กําหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

• โดย Risk Champion
• ในป 2563 มีการกําหนดมาตรการ
• ในป 2563 มีกระบวนการที่มีความ
• ความเสี่ยงที่มีการประเมิน ไดแก
ควบคุมทั้งหมด 10 มาตรการ
เสี่ยงสูง 25 กระบวนการ จากการ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
สําหรับกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง
ประเมิน 254 กระบวนการ ครอบคลุม
กฎระเบียบและขอบังคับ ขอมูลสําคัญ
25 กระบวนการ
กระบวนการของสายงานการตลาด
รั่วไหล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบร�หารผลิตภัณฑ สายงานจัดซื้อ • มีการสื่อสารมาตรการควบคุม
หยุดชะงัก สิทธิมนุษยชน การทุจร�ต
ความเสี่ยงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
สายงานกระจายสินคา
ในองคกร การสุมตรวจ
รวมกับ Risk Champion
การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ และการรองเร�ยน
จากผูบร�โภค

สุมตรวจประเมินมาตรการ
ควบคุมโดยผูตรวจสอบ
• ผูตรวจสอบประกอบดวย
หนวยงานบร�หารความเสี่ยง
หนวยงาน Corporate
Process Simplification
และหนวยงานตรวจสอบ

ทบทวน Internal Process
Risk & Control ทุกไตรมาส

HEART

ประเมินความเสี่ยง

• ทบทวนโดย Risk Champion
รวมกับหนวยงานเจาของ
กระบวนการ

HEALTH

ความเสี่ยงเกิดใหม่
บริษัทมีการทบทวนประเด็นและแนวโน้มที่อาจเป็นความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่อาจเป็นประเด็นหรือความเสี่ยงใหม่เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อมุ่งหามาตรการและแนวทางการจัดการในการรองรับความเสี่ยง
ดังกล่าว พร้อมทัง้ สามารถตอบสนองต่อความเสีย่ งนัน้ ได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2563 มีประเด็นความเสีย่ งเกิดใหม่ทสี่ ง่ ผล
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ 6 ประเด็น ดังนี้

แนวทางการจัดการ
• พัฒนารูปแบบและช่องทางการเข้าถึงสินค้า และบริการส�ำหรับ
ลูกค้าผ่านรูปแบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O) ทั้งส่วนของร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นและออนไลน์ โดยจัดโปรโมชันต่าง ๆ ให้ลกู ค้าสัง่ ซือ้
สินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศ และผ่านระบบออนไลน์
ทุกแพลตฟอร์ม เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้ลกู ค้าในทุกการซือ้ สินค้า
และบริการในชุมชนทุกพื้นที่

HOME
ภาคผนวก

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมลูกค้า
เปลีย่ นตามวิถชี วี ติ ใหม่
(New Normal)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ลูกค้าตระหนัก
ถึงความปลอดภัยมากขึน้ ท�ำให้แนวโน้ม
พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
ตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal
รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก
และรวดเร็วในสังคมดิจิทัล ส่งผลถึง
แนวโน้มของจ�ำนวนลูกค้าที่อาจเข้ามา
ใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นลดลง
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ความเสี่ยงจากการเกิด
โรคระบาดใหญ่บ่อยขึ้น
และกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต
จากการแพร่ระบาดครัง้ ใหญ่ของโรคติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่ามนุษย์อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
โรคนี้ต่อไป อีกทั้งคาดว่ายังมีเชื้อไวรัสอีก
มากมายที่สามารถกลายเป็นโรคชนิดอื่น
ได้อีก ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ในลักษณะนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ่อยและ
กลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ และกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริโภคสูว่ ถิ ชี วี ติ ใหม่ (New Normal) มากขึน้

แนวทางการจัดการ
พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารได้ ส ะดวก
และปลอดภัย ดังนี้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัว (Super-aged Society)
จากอัตราการเกิดของประชากรใหม่ทวั่ โลก
ที่มีแนวโน้มลดลง และประชากรบนโลก
มี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ประชากรสู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ รวมทั้ ง
ประเทศไทยเองก็ก�ำลังจะกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ซึ่งพฤติกรรมของผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้น
มี ค วามต้ อ งการสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ปลอดภั ย
ที่สุด และใช้งานง่ายที่สุด รวมถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีจ่ ะเข้ามาอ�ำนวยความสะดวก
ให้สามารถด�ำรงชีวิตได้ง่ายขึ้น

แนวทางการจัดการ
พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ ดังนี้

ตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ
(Vending Machine)

ชองทางการชําระผาน

Mobile Application Counter Service pay

การชําระคาสินคาและบร�การ
• Alipay Union Pay
• Credit Card
• True Money Wallet

บร�การรับสงสินคาและพัสดุ
• SPEED-D
• On-demand Delivery

พัฒนาสินคาประเภท
อาหารและเคร�่องดื่ม
เพ�่อสงเสร�มสุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี

เปดมุมสินคาสุขภาพ
• มุมจําหนายผัก ผลไมสด สมุนไพร
และสินคาสุขภาพครบวงจร

• มุมจําหนายยาสามัญประจําบาน
และผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ “eXta”

ชองทางการเขาถึง
สินคาและบร�การ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การพัฒนาสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเสริมสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อีกด้วย โดยการก�ำหนด
มาตรการจัดการต่าง ๆ ผ่านกลยุทธ์เซเว่น โก กรีน อาทิ
• การส่งเสริมให้ลูกค้าปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมูลค่า
ถุงพลาสติกเป็นเงินบริจาค ได้แก่ โครงการ “รวมพลังคนไทย
เลิกใช้ถุงพลาสติก”
• การน�ำวัสดุเหลือใช้และขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และแปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์ อาทิ โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic
Road เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนน โดยน�ำร่องพัฒนาพื้นที่
ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้นแบบ

แนวทางการจัดการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และจัดท�ำแผนการเตรียมบุคลากรให้มีทักษะใหม่
ดังนี้
ปรับหลักสูตรการเร�ยนใหมีเร�่องทักษะการดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล

HOME

ความเสี่ยงจากการขาดแรงงาน
ทักษะใหม่จากการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อเป็นดิจิทัล อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น
ท� ำให้ รูป แบบการด�ำเนินธุรกิจต้อ งมี
การปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การเสริม
ทักษะการท�ำงานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับพนักงาน
ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเป็น
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

HEALTH

แนวทางการจัดการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีการวางกลยุทธ์

HEART

ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจากกระแส
เรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นหนึง่ ในปัญหา
สิง่ แวดล้อมทีท่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญ รวมถึง
ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปสู่การลดการใช้พลาสติก
และต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาว�ชาชีพเฉพาะทางที่สอดคลองกับขยายตัวทางธุรกิจ อาทิ
ผูเชี่ยวชาญดานกาแฟ ผูเชี่ยวชาญดานการบร�หารจัดการอาหาร
ปรับโครงสรางองคกรใหมีความกระชับ ลดการทํางานหลายขั้นตอน
สงเสร�มการทํางานที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว และการทํางาน
รวมกันขามสายงานอยางบูรณาการ

ภาคผนวก

รวมมือกับภาครัฐเพ�่อรวมสราง “บัณฑิตพร�เมี่ยม” ในสาขาว�ชาตาง ๆ
อาทิ การจัดการธุรกิจคาปลีก เทคโนโลยี ไฟฟา อาหารและเคร�่องดื่ม
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ความเสี่ยงจากข้อมูลบริษัทถูก
ปลอมแปลง
ความก้าวหน้าทางดิจิทัลสมัยใหม่ส่งผล
ให้การปลอมแปลงเนื้อหา ภาพถ่าย วิดีโอ
เสียงหรือข้อความต่าง ๆ รวมถึงการแพร่
กระจายของข่ า วสารปลอมเพิ่ ม มากขึ้ น
อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
การวางตัวตนในโลกดิจิทัลในการเผยแพร่
ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อ
รั ก ษาภาพลั ก ษณ์ แ ละความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร

แนวทางการจัดการ
ปรับรูปแบบธุรกิจให้รองรับสังคมดิจทิ ลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อาทิ
• การน�ำปัจจัยด้านการเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็นดิจิทัล และเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่เข้ามาสร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (Disruptive
Technology) เข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์องค์กรทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว
• พัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า เพือ่ ให้สามารถติดต่อ
สือ่ สาร รับฟังความคิดเห็นและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ อาทิ เฟซบุก๊ “7-Eleven
Thailand” แอปพลิเคชันไลน์ ยูทูป

โครงการค้นหาภัยมืด (Black Swan)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

บริษัทด�ำเนินโครงการค้นหาภัยมืด หรือ Black Swan เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานร่วมกันค้นหาความเสี่ยงขององค์กร
ทีเ่ ป็นความเสีย่ งทีอ่ าจท�ำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย อีกทัง้ ส่งผลให้เกิดความไม่มน่ั คงและ
ไม่ปลอดภัยต่อองค์กร โดยจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมประกวดประเด็น
ความเสี่ยงผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์คิวอาร์โค้ด (Black
Swan Online) ภายใต้แนวคิด “การค้นหาและการแก้ไขเพือ่ ช่วยควบคุมป้องกันและรับมือ
ภัยมืดที่อาจจะเกิดขึน้ ” โดยประเด็นความเสีย่ งที่ได้รบั รางวัลจะถูกน�ำมาพิจารณาส�ำหรับ
ผู้บริหารในการออกมาตรการรองรับ ซึ่งสามารถน�ำมาพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 6 ประเด็น ดังนี้

1
การดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

4
การวาจาง
หนวยงานภายนอก

2
กระบวนการทํางาน

5
ความยั่งยืนองคกร

3
สินคาและบร�การ

6
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับบร�ษัทในกลุม

1,849

ประเด็นความเสี่ยง
ที่พนักงานส่งเข้าประกวด

5

ประเด็นความเสีย่ ง
ที่ ได้รับรางวัล ได้แก่
• ข้อมูลส�ำคัญส่วนบุคคลรั่วไหล
• ความสามารถในการรับมือ		
โรคระบาดระลอกใหม่
• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
• สินค้าและบริการ
• สิทธิมนุษยชน
และความปลอดภัย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การด�ำเนินงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์
หนึง่ ในความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจโดยพึง่ พาระบบดิจทิ ลั ในปัจจุบนั คือ ความเสีย่ งด้าน
ความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ การให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเกิดความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์มากขึน้ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากลทัว่ ไปเพิม่ ขึน้
หลากหลายเหตุการณ์ อาทิ การโจรกรรมข้อมูลทางการค้าและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ซึง่ เหตุการณ์เหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้ ดังนั้นบริษัทจึงก�ำหนดการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้

HEART

มาตรการและขั้นตอน
การดําเนินงาน

เทคโนโลยี

บริษทั กอตัง้ หนวยงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security
Officer) ซึง่ รายงานตรงตอผูบ ริหารระดับสูง โดยมีประธานเจาหนาที่
ฝายรักษาความปลอดภัยไซเบอร ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลรวมถึง
ตรวจสอบการดําเนินงานความเสี่ยงทางดานไซเบอรขององคกร
โดยหนวยงานนี้ทําหนาที่เฝาระวังและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรม
สงเสริมใหพนักงานตระหนักรูถึงการใชเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อให
พนักงานมีความรูความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยีอยางถูกตอง
และปลอดภัย ผานชองทางการสือ่ สารภายในอยางตอเนือ่ ง พรอมทัง้
มีการทดสอบความสามารถผานโปรแกรมการจําลองเหตุการณ
ทางไซเบอร อีกดวย

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดแผนการตอบสนองกับเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยมีการทดสอบ
ทุกครึ่งป นอกจากนี้ ยังมีระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกําหนดมาตรการและขัน้ ตอนการดําเนินงาน โดย บริษทั โกซอฟท
(ประเทศไทย) จํากัด พรอมทัง้ มีการกําหนดใหมกี ารทบทวนมาตรการ
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งเปนการดําเนินงานที่ ไดรับการ
รับรองภายใตมาตรฐานสากล ISO 20000 และ ISO 27001
ครอบคลุมรอยละ 100 ของการดําเนินงานทั้งหมด

บริษัทนําระบบเทคโนโลยีที่ทํางานเชิงปองกันตามแนวปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยระดับสากล หรือ NIST Framework มาใชในองคกร
อีกทั้งมีการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรที่ ไดมาตรฐานเพื่อเฝาระวัง
การโจมตีเขาถึงระบบขอมูล รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลีย่ นความรู
กับผู ใหบริการและลงทุนในระบบปองกันที่ทันสมัย เพื่อใหทันตอ
เทคโนโลยีในปจจุบันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได

HEALTH

หนวยงาน
และบุคลากร

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว
ประเภทของบุคคลหร�อหนวยงานซึ่งอาจมีการเปดเผยขอมูล

HOME

บริษัทด�ำเนินงานออกนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน ในทีน่ ี้ ลูกค้าสามารถด�ำเนินการใช้สทิ ธิรอ้ งขอเกีย่ วกับข้อมูล
บุคคลครอบคลุมทัง้ ลูกค้า พนักงานขององค์กร และคูค่ า้ อย่าง ที่ถูกเก็บ ดังต่อไปนี้
รัดกุมทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน รวมถึงครอบคลุมลูกค้าทีใ่ ช้
บริการของบริษทั ซึง่ มีการสือ่ สารกับลูกค้าเจ้าของข้อมูลดังนี้
ขอถอนความยินยอม (Opt Out)
ขอรับสําเนา
ขอคัดคานการเก็บ การใช การเปดเผย
รองเร�ยน
ขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของตนไปยังผูควบคุมขอมูลอื่น

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ขอแก ไขขอมูลใหเปนปจจ�บัน

แจงผลกระทบจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล

ขอใหลบ ทําลาย หร�อพักการใชขอมูล

ภาคผนวก

ขอมูลหร�อชองทางการติดตอกับบร�ษัท
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ตลอดจนมีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ติดตามข้อร้องเรียน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2563 พบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับจากบุคคลภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน และภายนอกองค์กร ได้แก่ คู่ค้า
ส่วนลูกค้ามีเรือ่ งร้องเรียน จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ความเข้าใจกับลูกค้าได้ อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้การด�ำเนินการของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงก�ำหนดกลยุทธ์
และแผนงานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ

100

ร้อยละ
พนักงานผ่านการอบรม

80

ร้อยละ
กิจกรรมที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
ปฏิบัติตาม PDPA

กลยุทธระดับองคกร
• สรางความตระหนัก ใหความรูและเขาใจ PDPA* ในพนักงานแตละระดับ
• ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลอง PDPA
• ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมที่มีขอมูลสวนบุคคล

100

ร้อยละ
กิจกรรมใหม่ จัดท�ำการประเมินผล
กระทบความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล

*PDPA คือ Personal Data Protection Act, B.E. 2019 หร�อพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

พร้อมกันนีบ้ ริษทั มุง่ ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
และความเสีย่ งด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ผา่ นการสนับสนุนและฝึกอบรม
โดยด�ำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
การฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
บริษทั มีการจัดฝึกอบรมคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน ให้กบั ผูบ้ ริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ (On-boarding) เพื่อให้พนักงานทุกคนรับรู้ เข้าใจ
ข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องควบคู่กับการมีจริยธรรม นอกจากนี้ พนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรม
ต้องท�ำการทดสอบ CG Quiz เพือ่ ประเมินผลความรูห้ ลังจากทีไ่ ด้รบั การอบรมเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ได้จดั อบรมให้กบั พันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ได้แก่ กลุม่ ผูจ้ ดั การ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner) และ
ร้านสาขาที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area) เพิ่มเติมอีกด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ ได้รับ
การฝึกอบรมครอบคลุม
พนักงานทุกระดับ
ร้อยละ

100

ผู้รับการฝึกอบรม
ผ่านการท�ำ CG Quiz
ร้อยละ

100

พนักงานใหม่เข้าฝึกอบรบ
หลักสูตร On-boarding
ร้อยละ

100
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โครงการเตรียมความพร้อมด้าน Cyber Resilience

สถานการณ
ความเสี่ยง
จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

ในป 2563 บร�ษัทไดจัดทําโครงการจําลองสถานการณการโจมตีทางไซเบอร
(Cyber War-game) ซึ่งเปนการสรางสถานการณสมมุติเพ�่อใหผูบร�หาร
ระดับสูงไดทดลองแก ไขสถานการณตอกรณีภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีอาจ
เกิดข�น้ ในระบบบร�ษทั โดยการจัดการภาวะว�กฤตจากภัยคุกคามนี้ มีผบู ร�หาร
ระดับสูง ที่เกี่ยวของ เชน CEO, CIO, CSO, CFO, COO รวมทั้งผูบร�หาร
ดานสื่อสารองคกร ดานกฎหมาย เปนตน โดยกําหนดมีการจัดกิจกรรม
ดังกลาวข�้นปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ

ทบทวนกระบวนการทํางานเพ�่อจัดการกับ
เหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของ
หนวยงานตาง ๆ กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
เพ�่อลดความเสี่ยงในระดับความรุนแรงตาง ๆ

100

รอยละ
ผูบร�หารที่เกี่ยวของไดรับการใหความรู
และเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

HEART

สถานการณ
การจัดการ
ภาวะว�กฤตจาก
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

บร�ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลลูกคา การทําธุรกรรมบนโลกออนไลน
ที่อาจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรมากข�้นในปที่ผานมา บร�ษัทได
ทบทวนและมีมาตรการใหมคี วามพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
ทัง้ การวางกรอบการกํากับดูแล การบร�หารจัดการความเสีย่ ง ทัง้ ดานบุคลากร
กระบวนการ และเคร�่องมือ หร�อเทคโนโลยี เพ�่อลดผลกระทบตอลูกคาและ
ตอระบบโดยรวม บร�ษทั จึงไดกาํ หนดกรอบการประเมินความพรอมดาน Cyber
Resilience ในป 2563 ไดมีการจัดอบรมสัมมนาสรางความตระหนักและ
ความรูค วามเขาใจดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรใหกบั ผูบ ร�หาร
และพนักงานในเชิงรุกและมีการทดสอบบนสถานการณเสมือนจร�ง (Phishing
Simulation Test) เพ�อ่ เตร�ยมความพรอมในการรับมือและจัดการกับเหตุการณ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

ผลลัพธ

100

• รอยละ
ผูบร�หารระดับสูง
ที่ ไดเขารวมโครงการ
• มีความพรอมในการจัดการตอภาวะว�กฤต
ไดอยางรวดเร็ว
• ลดความเสี่ยงดานความเสียหาย
และเกิดภาพลักษณองคกรเชิงลบ

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้น�ำในระดับผู้จัดการทั่วไป (เทียบเท่า) ในเรื่องธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงได้จัดท�ำ CG
Self-Assessment เพื่อวัดระดับการปฏิบัติและการบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพื่อน�ำข้อมูลเป็นแนวทาง
วางแผนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

HOME

• หมวดการประเมิน 3 หมวด
- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ร้อยละ 100 (ดีเลิศ)
- การสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน ร้อยละ 89 (ดีมาก)
- การก�ำกับ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 93 (ดีเลิศ)
• ผลวิจัยภาพรวม ร้อยละ 94 (ดีเลิศ)
• จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 694 ราย

HEALTH

โครงการ CG Self-Assessment 2020

โครงการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องบรรษัทภิบาล จึงได้ด�ำริคาถา
บรรษัทภิบาลพร้อมทัง้ ได้ให้ความหมาย “ซือ่ สัตย์ โปร่งใส ยุตธิ รรม ค�ำนึงถึงชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม” บริษทั จึงได้ดำ� เนินการ
สื่อสารคาถาบรรษัทภิบาล เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและยึดคาถาบรรษัทภิบาลเป็นหลักประจ�ำใจในการท�ำงาน
โดยได้มีการสื่อสารคาถาบรรษัทภิบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เดิน Troop รณรงค์ ติดโปสเตอร์ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ส�ำนักงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เป็นต้น
• Infographic บริษทั ได้มกี ารสือ่ สารหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์
เพื่อสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ
• การจัดอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลกับ MR.-MS. Good Governance บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาล
ให้กับ MR.-MS. Good Governance ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ในองค์กร” โดยมีตัวแทน MR.-MS. Good
Governance จากแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 93 ราย
• คาถาบรรษัทภิบาล

ภาคผนวก

