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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1  นโยบายและแผึ้นการบริหารค์วามีเสี�ยง
บร้ัษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบร้ัษััที่ย่อย ได้จัดให้ม่นโยบ�ยและแผนก�รับร้ัห�รัจัดก�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�เก่�ยวข้องอย่�ง

ครัอบคลุม โดยม่คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงและก�รับรั้ห�รัคว�มต่อเนื�องที่�งธัุรัก้จ บรั้ษััที่ฯ ถือว่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ ผู้บรั้ห�รั
และพนกัง�นที่กุคนเป็นเจ้�ของคว�มเส่ำ�ยง ม่หน้�ที่่�รัับผ้ดชอบในก�รัศก่ษั� ว้เครั�ะห์ ปรัะเม้นโอก�สำและรัะดับคว�มรุันแรังของผลกรัะที่บ
ที่่�อ�จม่ผลต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบร้ัษััที่ฯ และห�ม�ตรัก�รัในก�รัจำ�กัด ป้องกัน รัวมที่ั้งจัดที่ำ�แผนควบคุมคว�มเสำ่�ยงให้สำอดคล้อง 
กบัวตัถปุรัะสำงค ์เป�้หม�ย และแผนกลยทุี่ธับ์ร้ัษัทัี่ฯ ตลอดจนปรัะเม้นปรัะส้ำที่ธัภ้�พของก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง รัวมที่ัง้ต้ดต�มสำถ�นก�รัณ์
และเหตุปัจจัยของคว�มเส่ำ�ยงที่่�อ�จเปล่�ยนแปลงได้ตลอดเวล� แล้วรั�ยง�นให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ เพื�อให้ม่ก�รัที่บที่วนนโยบ�ยและ
แนวที่�งก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงอย่�งรัอบด้�นปีละ 2 คร้ััง ที่ัง้น้่ เพื�อใหบ้ร้ัษัทัี่ฯ ม่รัะบบก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงสำอดคล้องในแนวที่�งเด่ยวกนั
ที่ั�วที่ั้งองค์กรั และกำ�หนดให้ก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงเป็นสำ่วนหน่�งในก�รัตัดสำ้นใจในก�รักำ�หนดยุที่ธัศ�สำตรั์แผนง�น และก�รัดำ�เน้นง�น
ด้�นต่�งๆ ขององค์กรัได้อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พและม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผลอย่�งยั�งยืน

บรั้ษััที่ฯ ได้ที่บที่วนกรัอบก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงและกำ�กับให้ทีุ่กหน่วยง�นปฏิ้บัต้ต�มอย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ โดยถือว่�ก�รับรั้ห�รั 
คว�มเสำ่�ยงเป็นส่ำวนหน่�งของก�รัจัดที่ำ�แผนกลยุที่ธั์องค์กรัและก�รัที่ำ�ง�น ซึ่่�งในปี 2563 ที่่�ผ่�นม�ได้แต่งต้ังตัวแที่นหน่วยง�นบร้ัห�รั
คว�มเส่ำ�ยงเป็นคณะกรัรัมก�รักลยุที่ธ์ัองค์กรั ซึ่่�งปรัะกอบด้วยตวัแที่นด้�นกลยุที่ธ์ั งบปรัะม�ณ ที่รััพย�กรับุคคล คว�มยั�งยืน และคว�มเส่ำ�ยง
เพื�อพ้จ�รัณ�แผนกลยทุี่ธัอ์งคก์รั และแผนจดัก�รัคว�มเสำ่�ยงและก�รัดำ�เน้นง�นด�้นต�่งๆ ในปี 2564 ให้เกด้ปรัะส้ำที่ธัภ้�พและปรัะส้ำที่ธัผ้ล
สำงูสุำด นอกจ�กน้่ยังได้จดัให้ม่ก�รัปรัะเม้นรัะดับคว�มเสำ่�ยง (Risk Score) เพื�อวัดคว�มสำ�ม�รัถในก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงของหน่วยง�น 
รัวมที่ั้งให้ข้อเสำนอแนะในก�รัพัฒน�และปรัับปรุังปรัะส้ำที่ธั้ภ�พรัะบบบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงของทุี่กหน่วยง�นต่�งๆ กว่� 70 หน่วยง�น  
ในทีุ่กไตรัม�สำอย่�งน้อย 4 คร้ัังต่อปี สำำ�หรัับหน่วยง�นที่่�ม่ผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ด่ต่อเนื�องจะม่ก�รัปรัะก�ศเช้ดชูโดย Enterprise Risk 
Manager และปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั รัวมที่ั้งนำ�จุดเรั่ยนรัู้ที่่�ด่ไปเผยแพรั่ให้นักบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงได้นำ�ไปพัฒน�ต่อยอดต่อไป

บร้ัษััที่ฯ ได้จัดให้ม่ก�รัสัำมมน�นักบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงปรัะจำ�หน่วยง�น Risk Champion อย่�งต่อเนื�องทุี่กไตรัม�สำอย่�งน้อย  
4 คร้ัังต่อปี เพื�อยกรัะดับคว�มรู้ั คว�มสำ�ม�รัถของนักบร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง ให้ทัี่นต่อสำถ�นก�รัณ์คว�มเส่ำ�ยงด้�นกลยุที่ธ์ั ด้�นก�รัดำ�เน้นก�รั
ด้�นก�รัเง้น ด้�นกฎหม�ย รัวมที่ั้งด้�นคว�มยั�งยืน และธัรัรัม�ภ้บ�ล โดยม่ผู้เข้�รั่วมกว่� 400 คน

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัจดัใหม่้คณะปรัะเม้นคว�มเสำ่�ยงซึ่่�งปรัะกอบดว้ยผู้เช่�ยวช�ญแตล่ะด้�นที่่�ม่คว�มหล�กหล�ย เช่น ด�้นสืำ�อสำ�รั
และภ�พลักษัณ์ ด้�นสำื�อสำ�รัปฏิ้บัต้ก�รัรั้�น กฎหม�ย ที่รััพย�กรับุคคล ด้�นคว�มมั�นคงปลอดภัยไซึ่เบอรั์ (Facility Cyber Security) 
คว�มเป็นส่ำวนตัวของข้อมูล (Data Privacy) รัวมที่ั้งด้�นปรัะสำ�นรััฐก้จ และคว�มปลอดภัย อ�ช่วอน�มัย สำภ�พแวดล้อม เป็นต้น  
ในก�รัต้ดต�มสำถ�นก�รัณ์ก�รัเปล่�ยนแปลงทุี่กวัน ตลอดเวล�เพื�อปรัะเม้นและจดัก�รัคว�มเสำ่�ยงสำำ�คญั และผลกรัะที่บอื�นๆ ซึ่่�งอ�จที่ำ�ให้
กรัะที่บต่อแผนก�รัดำ�เน้นที่�งธัุรัก้จไม่ต่อเนื�อง

ในกรัณ่ที่่�ม่เหตุก�รัณ์เปล่�ยนแปลงสำำ�คัญเร่ังด่วน หน่วยง�นบร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง จะจัดให้ม่ก�รัที่บที่วนคว�มเส่ำ�ยงร่ัวมกับ 
คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง เพื�อกำ�หนดม�ตรัก�รัควบคุมสำำ�คัญและรั�ยง�นเป็นว�รัะพ้เศษัต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัรัับที่รั�บโดยที่นัที่่

2.2 ปัจีจีัยค์วามีเสี�ยงต่อการดิ์ำาเนินธิ์ุรกิจีของบริษัท์ฯ
2.2.1 ค์วามีเสี�ยงต่อการดิ์ำาเนินธิ์ุรกิจีของบริษัท์หรือกลุ่มีบริษัท์

ความเสี�ยงจากการถื้กยกเลิกเครื�องหุ้มายการค้า	7-Eleven
บร้ัษััที่ฯ ดำ�เน้นธัุรัก้จรั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อในปรัะเที่ศไที่ยภ�ยใต้สำัญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธั้ที่่�บร้ัษััที่ฯ ที่ำ�กับ 7-Eleven, Inc.  

แห่งปรัะเที่ศสำหรััฐอเมรั้ก� ตั้งแต่วันที่่� 7 พฤศจ้ก�ยน 2531 ต�มข้อกำ�หนดของสำัญญ�ดังกล่�ว บรั้ษััที่ฯ ม่สำ้ที่ธั้ในก�รั 
ใช้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” และเครืั�องหม�ยก�รัค้�ที่่�เก่�ยวข้องในปรัะเที่ศไที่ย ตลอดจนได้รัับคว�มช่วยเหลือ
ด้�นก�รัฝึกอบรัมและด้�นเที่คน้คคว�มรัู้เก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จรั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อจ�ก 7-Eleven, Inc. ต่อม�ในวันที่่� 
20 ส้ำงห�คม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้�ที่ำ�สัำญญ�ให้คว�มย้นยอม ซึ่่�งเป็นสัำญญ�ที่่�ที่ำ�ข้่นรัะหว่�งบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ 
เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด (“CPG”) กับ 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. ได้ตกลงให้คว�มย้นยอมต่อก�รัเสำนอ
ข�ยหุ้นตอ่ปรัะช�ชน รัวมถง่ก�รันำ�หุ้นเข�้จดที่ะเบย่นซึ่ือ้ข�ยในตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย โดยสำญัญ�ให้ใชส้้ำที่ธั้
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เป็นสำัญญ�ที่่�ไม่ม่กำ�หนดอ�ยุ โดยคู่สัำญญ�ที่ั้งสำองฝ่่�ยม่ส้ำที่ธั้ที่่�จะเล้กสัำญญ�ห�กเก้ดเหตุก�รัณ์ต�มเงื�อนไขที่่�รัะบุไว้ใน
สำัญญ� 

รัวมที่ัง้เมื�อวนัที่่� 5 พฤษัภ�คม 2563 CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ย่อยที่�งอ้อม จดัต้ังข้่นใหม่ต�ม 
กฎหม�ยกัมพูช� เพื�อดำ�เน้นธัุรัก้จรั้�น 7-Eleven (ถือหุ้นในสัำดส่ำวน 100% โดย Albuera International Limited  
ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ย่อยที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ถอืหุ้น 100%) ได้เข�้ที่ำ�สำญัญ�แฟรันไชสำห์ลกัสำำ�หรัับดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศ
กัมพูช�กับ 7-Eleven, Inc. เป็นที่่�เรั่ยบรั้อยแล้ว โดย CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ได้รัับสำ้ที่ธั้แฟรันไชสำ์ในก�รัจัดตั้ง
และดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศกัมพูช�เป็นเวล� 30 ปี และคู่สัำญญ�อ�จตกลงต่ออ�ยุสัำญญ�ได้อ่ก 2 คร้ััง  
ครััง้ละ 20 ปี 

และเมื�อวันที่่� 28 สำ้งห�คม 2563 CP ALL LAOS CO., LTD. ซึ่่�งเป็นบรั้ษััที่ย่อยที่�งอ้อม จัดตั้งข่้นใหม่ต�มกฎหม�ย
ปรัะเที่ศสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธัป้ไตยปรัะช�ชนล�ว (“ล�ว”) เพื�อดำ�เน้นธัรุักจ้ร้ั�น 7-Eleven (ถือหุ้นในสำดัส่ำวน 99.99%  
โดย Albuera International Limited ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ย่อยที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ถือหุ้น 100%) ได้เข้�ที่ำ�สัำญญ�แฟรันไชส์ำหลกัสำำ�หรัับ 
ดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศล�วกบั 7-Eleven, Inc. เป็นที่่�เร่ัยบร้ัอยแล้ว โดย CP ALL LAOS CO., LTD. ได้รัับ 
สำท้ี่ธัแ้ฟรันไชส์ำในก�รัจัดตั้งและดำ�เน้นก�รัรั้�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศล�วเป็นรัะยะเวล� 30 ปี โดยคู่สำัญญ�อ�จตกลง 
ต่ออ�ยุสำัญญ�ได้อ่ก 2 ครัั้ง ครัั้งละ 20 ปี

ในกรัณ่ที่่�ห�กเก้ดเหตุยกเล้กสัำญญ�ให้คว�มย้นยอมข้่น จะม่ผลให้ก�รัใช้ส้ำที่ธั้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven”  
และเครืั�องหม�ยก�รัค�้ที่่�เก่�ยวขอ้งในปรัะเที่ศไที่ยถกูยกเล้ก ซึ่่�งอ�จก่อให้เก้ดผลกรัะที่บกับก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ
อย่�งม่นัยสำำ�คัญ และบร้ัษัทัี่ฯ อ�จต้องชำ�รัะค่�เส่ำยห�ยต่�งๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจ�กน้่ ห�กคว�มสัำมพันธ์ัรัะหว่�ง 
บร้ัษัทัี่ฯ หรืัอ CPG กบั 7-Eleven, Inc. เปล่�ยนแปลงไปในที่�งลบ บร้ัษัทัี่ฯ อ�จไม่ได้รัับคว�มช่วยเหลือจ�ก 7-Eleven, Inc. 
เท่ี่�ที่่�ควรั

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
จ�กคว�มสำัมพันธั์อันด่ตลอดรัะยะเวล�ที่่�ผ่�นม�ม�กกว่� 31 ปี บร้ัษััที่ฯ ยังไม่เคยม่กรัณ่พ้พ�ที่ใดๆ ที่่�สำำ�คัญกับ 

7-Eleven, Inc. รัวมที่ั้งได้ปฏ้ิบัต้ต�มข้อกำ�หนดต่�งๆ ในสำัญญ�ดังกล่�วอย่�งเคร่ังครััดม�โดยตลอด อ�ที่้ ก�รัดำ�รัง
จำ�นวนร้ั�นข้ันตำ��ต�มเงื�อนไขในสัำญญ� โดย ณ สำ้�นปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่ร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศ จำ�นวน 12,432 สำ�ข�  
ซึ่่�งสำงูกว่�จำ�นวนร้ั�นข้ันตำ��ที่่�ต้องดำ�รังไว้ต�มสัำญญ� ก�รัจ่�ยชำ�รัะค่�ส้ำที่ธัต้รังต�มรัะยะเวล�ที่่�กำ�หนดในสัำญญ� ก�รัรัักษั�
ชื�อเส่ำยงที่�งเครืั�องหม�ยก�รัค้�ให้ด่อย่�งต่อเนื�อง ที่ำ�ให้เชื�อว่�บร้ัษัทัี่ฯ และ CPG ยงัม่คว�มสัำมพันธ์ัที่่�ด่กับ 7-Eleven, Inc. 
นอกจ�กน่ ้บรั้ษััที่ฯ ยงัเชื�อว�่ก�รัดำ�เนน้ธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ ภ�ยใตเ้ครัื�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” เป็นผลปรัะโยชนท์ี่�ง
ธัรุักจ้ร่ัวมกนั ซึ่่�งที่่�ผ่�นม�คว�มสำมัพันธ์ัที่�งธัรุักจ้และก�รัให้คว�มช่วยเหลือต่�งๆ กเ็ป็นไปด้วยด่ รัวมที่ัง้บร้ัษัทัี่ฯ ยงัได้รัับ
คว�มไว้ว�งใจให้ได้รัับส้ำที่ธั้แฟรันไชสำ์หลักในก�รัจัดต้ังและดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ที่ั้งในรั�ชอ�ณ�จักรักัมพูช�และ
สำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธัป้ไตยปรัะช�ชนล�ว ในปีที่่�ผ่�นม�ด้วย ที่ำ�ให้โอก�สำที่่�คว�มสำมัพนัธ์ัจะเปล่�ยนแปลงไปในที่�งลบม่น้อย
และในขณะน้่ไม่ม่สัำญญ�ณแจ้งเหตุใดๆ อันควรัเชื�อได้ว่�จะม่เหตุก�รัณ์ที่่�จะส่ำงผลกรัะที่บในที่�งลบกับคว�มสัำมพันธั์ 
รัะหว่�งบรั้ษััที่ฯ และ CPG กับ 7-Eleven, Inc.

ความเสี�ยงจากความผิดพลาดหุ้รือขัดข้องของศ้นย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส�ง
บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คญักับก�รัจดัรัะบบบร้ัห�รัจดัก�รัศนูย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ด้วยรัะบบและเที่คโนโลย่รัองรัับก�รัให้บร้ัก�รั

รัูปแบบใหม่ๆ และช่องที่�งที่�่หล�กหล�ยม�กข่้นตอบโจที่ย์ก�รัซึ่ื้อข�ยสำ้นค้�ออนไลน์/โอทีู่โอ (O2O) และธัุรัก้จสำ่งพัสำดุ 
(Parcel Delivery) ที่่�จะม่ก�รัรัับส่ำงส้ำนค้�ม�กข้่นที่ั้งที่่�ร้ั�นและที่่�บ้�นเพื�อเพ้�มปรัะสำบก�รัณ์ใหม่ในก�รัให้บร้ัก�รัลูกค้� 
แบบสำะดวกครับจบที่่�เด่ยว นอกเหนือจ�กก�รัเตร่ัยมส้ำนค้�ส่ำวนใหญ่ที่่�จำ�หน่�ยในร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศกว่�  
12,432 สำ�ข� จะซึ่่�งจะถูกส่ำงผ่�นม�จ�กศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ของบร้ัษััที่ฯ ซึ่่�งต้ังอยู่ต�มพ้ืนที่่�กรุังเที่พฯ และต่�งจังหวัด 
ที่ั�วปรัะเที่ศ เพื�อรัองรัับผู้ผล้ตส้ำนค้�รั�ยเล็กและรั�ยใหญ่ในก�รันำ�ส้ำนค้�ม�จัดเตร่ัยมและกรัะจ�ยส้ำนค้�ที่่�ม่คุณภ�พ 
ต�มม�ตรัฐ�นและคว�มปลอดภัย สำ่งมอบให้รั้�นและลูกค้�ตรังเวล�ตลอด 7 วัน 24 ชั�วโมง ดังนั้นก�รัดำ�เน้นง�นของ 
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ศนูย์กรัะจ�ยส้ำนค้�จง่เป็นหัวใจสำำ�คญัต่อธัรุัก้จของ 7-Eleven ในก�รัส่ำงมอบส้ำนค้�ให้กับร้ั�นสำ�ข�ที่ั�วปรัะเที่ศอย่�งถกูต้อง 
ครับถ้วน และทัี่นเวล�ที่่�กำ�หนด ห�กม่คว�มผ้ดพล�ดหรืัอขัดข้องของศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�และเส้ำนที่�งขนส่ำงถูกปิดหรืัอ
ตดัข�ดอย่�งรันุแรังเกด้ข้่น เช่น นำ�้ท่ี่วม ไฟไหม้ รัะบบต้ดต่อสืำ�อสำ�รัและรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศล่ม อบุต้ัเหตรุ้ั�ยแรัง
หรัือเหตุสำุดว้สำัยอื�นๆ ในรัะบบห่วงโซึ่่อุปที่�น ย่อมม่ผลเสำ่ยห�ยต่อยอดข�ยสำ้นค้�รั้�น 7-Eleven และโอก�สำที่�งธัุรัก้จ
ต�มกลยุที่ธั์ที่่�กำ�หนดไว้จนสำ่งผลกรัะที่บในที่�งลบต่อผลปรัะกอบก�รัของบรั้ษััที่ฯ ได้

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บรั้ษััที่ฯ ได้ที่บที่วนคว�มเสำ่�ยงและกลยุที่ธั์องค์กรัปรัะจำ�ปีอย่�งสำมำ��เสำมอ เพื�อพ้จ�รัณ�แผนรัะยะสำั้นและรัะยะย�ว

รัองรัับก�รัเปล่�ยนแปลงจ�กก�รัเต้บโตของยอดข�ยร้ั�นสำ�ข�เด้ม และก�รัขย�ยสำ�ข�ใหม่รัวมที่ัง้ธุัรัก้จรูัปแบบใหม่ ที่ัง้น้่
บร้ัษัทัี่ฯ ได้ที่บที่วนและบรูัณ�ก�รัรูัปแบบก�รักรัะจ�ยส้ำนค้�รัวมที่ัง้จัดเตร่ัยมศนูย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ต่�งๆ ให้ม่ขน�ดเพ่ยงพอ
รัองรัับยอดข�ยร้ั�นสำ�ข�และธัรุักจ้ออนไลน์ใหม่ที่่�เพ้�มข้่น รัวมที่ัง้พัฒน�นโยบ�ยและแนวปฏ้ิบต้ัสำำ�หรัับคูค้่�รัับเหม�ขนส่ำง
ให้สำอดคล้องกบัม�ตรัฐ�นสำ�กลเพื�อตอบสำนองคว�มค�ดหวังให้ครับที่กุด้�น ผ่�นก�รัสืำ�อสำ�รั อบรัม และปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยง
เพื�อนำ�ผลจ�กก�รัตรัวจปรัะเม้นไปพ้จ�รัณ�จัดที่ำ�โปรัแกรัมช่วยเหลือปรัับปรัุง ต้ดต�มตรัวจสำอบ และห�โอก�สำ 
พัฒน�ในม้ต้ต่�งๆ ให้เจรั้ญเต้บโตไปพรั้อมๆ กับบรั้ษััที่ฯ อย่�งยั�งยืน 

ตลอดจนก�รัปรัะเม้นคว�มพร้ัอมด้�นอปุกรัณ์ บคุล�กรั และเส้ำนที่�งขนส่ำงเพื�อรัองรัับเหตวุ้กฤตกรัณ่ศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�
สำถ�นที่่�ใดที่่�หน่�งอ�จหยุดชะงัก ในกรัณ่ม่คว�มจำ�เป็นต้องเพ้�มศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�แห่งใหม่ บร้ัษััที่ฯ จะม่ก�รัพ้จ�รัณ� 
คดัเลือกที่ำ�เลที่่�ต้ังให้อยู่ในพ้ืนที่่�ปลอดภยัและเกด้ปรัะส้ำที่ธัภ้�พสำงูสำดุในก�รัสำง่มอบส้ำนค�้ไปยงัรั�้นสำ�ข�และลูกค�้โดยตรัง
รัวมที่ัง้กำ�หนดให้ม่ก�รักรัะจ�ยตวัอยู่ต�มพ้ืนที่่�ปร้ัมณฑ์ลและต่�งจงัหวดัที่ั�วปรัะเที่ศ เพื�อลดคว�มเสำ่�ยงและรัองรัับก�รัเต้บโต
ของรั้�นและธัุรัก้จใหม่ในอน�คต 

บร้ัษัทัี่ฯ ได้จดัเตร่ัยมแผนเผช้ญเหตุองค์กรัรูัปแบบต่�งๆ ที่่�อ�จเกด้ข้่นและม่ก�รัฝึกซ้ึ่อมเป็นปรัะจำ�ต�มแผนที่่�กำ�หนด  
เช่น กรัณ่นำ้�ที่่วม จรั�จล ไฟไหม้ ไฟฟ้�ดับ โรัครัะบ�ด ฯลฯ รัวมท้ัี่งได้จัดตั้งที่่มง�น Crisis Assessment Team (CAT) 
ที่ำ�หน้�ที่่�ตลอด 7 วัน 24 ชั�วโมง เพื�อปรัะเม้นสำถ�นก�รัณ์และเตือนภัยเหตุว้กฤตต่�งๆ ที่่�อ�จเก้ดข่้น ไปยังหน่วยง�น 
ที่่�อยู่ในพื้นที่่�เสำ่�ยงภัย ให้ม่ก�รัเตรั่ยมก�รัรัับมือสำถ�นก�รัณ์ได้อย่�งเหม�ะสำม ที่ันเวล� สำอดคล้องต�มแผนก�รับรั้ห�รั
คว�มตอ่เนื�องที่�งธัรุักจ้ Business Continuity Management อ�ที่ ้ก�รัใชศ้นูยก์รัะจ�ยส้ำนค�้ใกลเ้คย่งจดัสำง่ส้ำนค�้ที่ดแที่น
ก�รัขนสำง่ดว้ยรัถขนสำง่ขน�ดใหญ ่ก�รัใชเ้สำน้ที่�งขนสำง่สำำ�รัอง ก�รัห�ส้ำนค�้ที่ดแที่น รัวมถง่ก�รัจดัต้ังศนูยก์รัะจ�ยส้ำนค�้
ชั�วครั�ว เป็นต้น

บร้ัษััที่ฯ ได้จัดที่ำ�แผนก�รับร้ัห�รัคว�มต่อเนื�องที่�งธัุรัก้จ (Business Continuity Plan) โดยรั่วมมือกับผู้ผล้ต 
รั�ยสำำ�คัญ (Strategic Partner) เพื�อให้มั�นใจว่�ม่ส้ำนค้�พรั้อมจัดสำ่งห�กเก้ดภ�วะว้กฤตข้่น เพื�อลดผลกรัะที่บเช้งลบ 
ต่อยอดข�ยของบร้ัษััที่ฯ นอกจ�กน้่ รัวมที่ั้งได้จัดที่ำ�ปรัะกันภัยเพื�อชดเชยคว�มเส่ำยห�ยที่่�อ�จเก้ดข้่น ที่ั้งในสำ่วนของ 
ศูนย์กรัะจ�ยสำ้นค้� รั้�นสำ�ข� และบรั้ษััที่ย่อยเพื�อบรัรัเที่�ภ�รัะค่�ใช้จ่�ยที่่�อ�จเก้ดข่้นต่อบรั้ษััที่ฯ ในอน�คต 

จ�กม�ตรัก�รัดังกล่�ว บร้ัษัทัี่ฯ เชื�อมั�นว่�ศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ จะยงัคงม่จำ�นวนและขน�ดเพ่ยงพอ 
ที่่�จะรัองรัับแผนก�รัขย�ยรั�้นสำ�ข� รัวมที่ัง้ธุัรักจ้ใหมใ่นอน�คต และสำ�ม�รัถบูรัณ�ก�รัที่ำ�ง�นเป็นรัะบบเครืัอข�่ยกรัะจ�ย
สำ้นค้�สำำ�รัองซึ่่�งกันและกันได้อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พสำูงสำุด

ความเสี�ยงจากความผิดพลาดหุ้รือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน	O2O
รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศสำนับสำนุนก�รัให้บร้ัก�รั O2O ของบร้ัษัทัี่ฯ เปร่ัยบเสำมือนสำมองของก�รัที่ำ�ธัรุักจ้ร้ั�นสำะดวก

ซ้ืึ่อยคุใหมเ่พื�อใหบ้ร้ัก�รัคว�มสำะดวกแก่ลกูค�้ที่่�ม�ใชบ้ร้ัก�รัที่่�รั�้นและนอกรั�้น แบบสำะดวกครับจบที่่�เด่ยวโดยก�รัสืำ�อสำ�รั
และสัำ�งก�รัที่กุส่ำวนง�นในรัะบบห่วงโซ่ึ่อปุที่�น บรูัณ�ก�รัที่ำ�ง�นปรัะสำ�นกันอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ต้ังแต่ ผู้ผล้ต รัะบบขนส่ำง
และศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ไปยังร้ั�นสำ�ข� รัวมที่ั้งลูกค้�โดยตรัง ที่ำ�ให้เก้ดก�รัข�ยและสำ่งมอบส้ำนค้� ก�รับร้ัก�รัที่่�ด่ให้กับ
ลกูค้�ที่ั�วปรัะเที่ศกว่� 11 ล้�นคนของทุี่กวนั ซึ่่�งเป็นส้ำ�งสำำ�คญัในก�รัสำร้ั�งคว�มพ่งพอใจ คว�มปรัะที่บัใจ และให้ปรัะสำบก�รัณ์
ที่่�ด่กบัลูกค้�อย่�งต่อเนื�อง ดงัน้ัน ห�กเกด้เหตุขดัข้องใดๆ กบัรัะบบสำ�รัสำนเที่ศสำนับสำนนุก�รัให้บร้ัก�รั O2O ที่่�สำำ�คัญ เช่น
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รัะบบก�รัข�ยส้ำนค้�ร้ั�นและบร้ัก�รัข�ยออนไลน์ รัะบบจดัก�รัปัญห�ให้ร้ั�น รัะบบก�รัสัำ�งและส่ำงส้ำนค้� เป็นต้น ย่อมส่ำงผล
เสำ่ยห�ยต่อโอก�สำก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ และก�รัสำรั้�งคว�มปรัะที่ับใจที่่�ด่กับลูกค้�ที่่�รั้�น 7-Eleven และสำ่งตรังที่่�บ้�น ซึ่่�งอ�จ
เก้ดผลกรัะที่บต่อผลปรัะกอบก�รัของบรั้ษััที่ฯ ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยได้

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ตรัะหนักถ่งคว�มสำำ�คัญของรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศสำนับสำนุนก�รัให้บร้ัก�รั O2O ที่ั้งเครืัอข่�ยรัะบบ 

ห่วงโซ่ึ่อปุที่�นต่�งๆ ให้ดำ�เน้นง�นได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ และเกด้คว�มต่อเนื�องที่�งธัรุักจ้ สำอดคล้องกบัแผนกลยทุี่ธ์ัองค์กรั
โดยม่คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลที่�งด�้นเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศและคว�มมั�นคงปลอดภัยของข้อมลูรัว่มกันพ้จ�รัณ�ที่บที่วน
อย่�งต่อเนื�อง เพื�อบรั้ห�รัจัดก�รัปรัับปรัุงเสำถ่ยรัภ�พของเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ ก�รัตรัวจสำอบ พัฒน� และรัักษั�สำภ�พ
ให้ม่รัะบบม�ตรัฐ�นในก�รัป้องกัน ตรัวจจับ และตอบโต้ก�รัโจมต่ที่�งไซึ่เบอรั์ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ต�มกรัอบ 
ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์อ้�งอ้งจ�กสำถ�บันม�ตรัฐ�นและเที่คโนโลย่แห่งช�ต้ (National Institute of 
Standards and Technology – NIST) ปรัะกอบไปด้วย 5 สำ่วน ได้แก่ ก�รัรัะบุ ก�รัป้องกัน ก�รัตรัวจจับ ก�รัตอบโต้ 
และก�รักู้คืน

บรัษ้ััที่ฯ มุง่พฒัน�กรัะบวนก�รัและสำน้ที่รัพัย์ด้�นเที่คโนโลย่ เพื�อปรับัปรังุเพ้�มปรัะสำท้ี่ธั้ภ�พที่�งธัรุักจ้ในรัะยะย�ว 
ด�้นซึ่อฟตแ์วรั์ใหส้ำอดคล้องกับคว�มตอ้งก�รัของธุัรักจ้ต�มกรัะบวนก�รัว้ศวกรัรัมซึ่อฟตแ์วรั์โดยอ�้งอง้ม�ตรัฐ�นสำ�กล
อ�ที่้ ITIL, CMMI และ ISO/IEC 27001:2013 นอกจ�กน้่ ยังจัดให้ม่หน่วยก�รัพัฒน�ธัุรัก้จที่ำ�ง�นรั่วมกับพันธัม้ตรั 
ที่�งธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ที่ั�วโลก เพื�อให้รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศม่คว�มทัี่นสำมัยรัองรัับก�รัเปล่�ยนแปลงต�มแนวโน้มของตล�ด

บร้ัษัทัี่ฯ ดำ�เน้นก�รับร้ัห�รัจดัก�รัด้�นฮ�ร์ัดแวร์ัโดยก�รัสำร้ั�งศนูย์สำ�รัสำนเที่ศ 2 แห่ง ให้ม่ก�รักรัะจ�ยคว�มเสำ่�ยง 
ในพื้นที่่�ต่�งกัน ได้แก่ ศูนย์สำ�รัสำนเที่ศ จังหวัดนนที่บุรั่ และศูนย์สำ�รัสำนเที่ศ True IDC บ�งน� จังหวัดสำมุที่รัปรั�ก�รั  
ซึ่่�งได้ก�รัรัับรัองม�ตรัฐ�นด้�นคว�มมั�นคงปลอดภัยสำูงและ ISO จ�กสำถ�บัน Uptime แห่งแรักในปรัะเที่ศไที่ย โดยให้
ศนูย์สำ�รัสำนเที่ศที่ัง้ 2 แห่ง สำ�ม�รัถที่ำ�ง�นที่ดแที่นกนัได้ที่นัที่ ่ห�กสำถ�นที่่�ใดที่่�หน่�งเก้ดเหตขุดัข้องข้่น โดยธัรุักจ้สำำ�คญัต่�งๆ
ยังคงให้บรั้ก�รัลูกค้�ได้อย่�งต่อเนื�อง 

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญต่อรัะบบก�รัดูแลรัักษั�คว�มปลอดภัยศนูย์สำ�รัสำนเที่ศที่ัง้ 2 แห่งดงักล่�วอย่�งเต็ม
รัูปแบบ ตั้งแต่ก�รัออกแบบเพื�อคว�มปลอดภัยในทีุ่กๆ สำ่วน รัวมที่ั้งบำ�รัุงรัักษั�ให้ทีุ่กรัะบบม่สำภ�พที่่�พรั้อมใช้ง�นต�ม
ม�ตรัฐ�นสำ�กล ได้แก่ เครืั�องกำ�เน้ดไฟฟ้�สำำ�รัองรัะบบ UPS รัะบบตรัวจห�ควันไฟและอคัคภั่ย รัะบบยบัย้ัง รัะบบตรัวจจบั
ก�รัเคลื�อนไหว เครืั�องปรัับอ�ก�ศ และรัะบบป้อนไฟคู่แต่ละเครืั�อง รัวมที่ั้งจัดให้ม่ที่่มง�นผู้เช่�ยวช�ญด้�นเสำถ่ยรัภ�พ 
และคว�มปลอดภัยด้�นรัะบบ ดูแลตลอด 7 วัน 24 ชั�วโมง ตลอดจนยกรัะดับคว�มรัู้ คว�มสำ�ม�รัถที่่มง�นที่่�เก่�ยวข้อง
อย่�งสำมำ��เสำมอ โดยจัดให้ม่ก�รัอบรัมและฝึกซ้ึ่อมที่่มง�นในก�รัรัับมือสำถ�นก�รัณ์จำ�ลองรูัปแบบต่�งๆ ที่่�อ�จเก้ดข้่น  
เพื�อให้มั�นใจว่�ที่ม่ง�นและแผนรัับมือที่ัง้หมดที่่�เตร่ัยมไวส้ำ�ม�รัถปฏ้ิบต้ัก�รัต�มแผนบร้ัห�รัคว�มตอ่เนื�องที่�งธัรุักจ้ของ
บรั้ษััที่ (BCM: Business Continuity Management) ได้อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ ถูกต้อง ที่ันเวล�ที่่�กำ�หนดไว้ นอกจ�กน่้
บร้ัษัทัี่ฯ ยงัจดัให้ม่หน่วยง�นภ�ยนอกม�ตรัวจสำอบม�ตรัฐ�นของรัะบบต่�งๆ เป็นปรัะจำ�ที่กุปี นอกเหนือจ�กก�รัตรัวจสำอบ
ปกต้จ�กหน่วยง�นภ�ยใน เพื�อให้เก้ดคว�มมั�นใจว่�รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศของบรั้ษััที่ฯ จะที่ำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื�อง
ในทีุ่กสำถ�นก�รัณ์

ความเสี�ยงจากภัยคุกคามทางไซ่เบอร์
คว�มก้�วหน้�ที่�งด้จ้ที่ัลสำมัยใหม่ รัวมที่ั้งก�รัเก้ดโรัค COVID-19 แพรั่รัะบ�ดในปรัะเที่ศไที่ยและที่ั�วโลก ที่ำ�ให้

บร้ัษััที่ฯ ต้องปรัับตัวในก�รัที่ำ�ง�นจ�กภ�ยนอกออฟฟิศหรัือจ�กที่่�บ้�นเพื�อให้ธัุรัก้จดำ�เน้นได้อย่�งต่อเนื�องต�มแผน  
BCM: Business Continuity Management ก�รัเปล่�ยนแปลงน้่อ�จส่ำงผลให้เก้ดช่องโหว่และภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอร์ั รัวมที่ัง้
ก�รัคุม้ครัองข้อมลูขององคก์รัไมใ่ห้รัั�วไหล สำำ�หรัับบร้ัษัทัี่ในปรัะเที่ศไที่ย จะถกูบงัคับใช้กฎหม�ย ขอ้บงัคับ และม�ตรัฐ�น
ต�่งๆ ม�กย้�งข้่นจ�กที่่�ม่ก�รัออก พ.รั.บ. ก�รักรัะที่ำ�คว�มผ้ดเก่�ยวกบัคอมพ้วเตอร์ั พ.รั.บ. ก�รัรัักษั�คว�มมั�นคงปลอดภัย
ไซึ่เบอรั์ และ พ.รั.บ. คุ้มครัองข้อมูลสำ่วนบุคคล ห�กควบคุมคว�มเสำ่�ยงไม่รััดกุมเพ่ยงพอย่อมสำ่งผลกรัะที่บให้เก้ดคว�ม
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สำูญเส่ำยใหญ่หลวงต�มม� ที่ั้งก�รัถูกโจมต่ที่�งไซึ่เบอรั์ อ�ที่้ ก�รัถูกโจรักรัรัมข้อมูลที่�งก�รัค้�และข้อมูลส่ำวนตัวของ 
ลกูค้�หรัอืพนกัง�นรัั�วไหล ซึ่่�งอ�จสำง่ผลกรัะที่บที่�งก�รัเง้น ชื�อเสำย่ง และคว�มน�่เชื�อถือของบรัษ้ััที่ฯ หรัอืถูกลงโที่ษัจ�ก
ก�รัไม่ปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ย

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษัทัี่ฯ ไดร้ัว่มกบัผู้เช่�ยวช�ญด้�นสำ�รัสำนเที่ศรัะดับสำ�กลม�ร่ัวมที่บที่วนแผนกลยุที่ธัอ์งคก์รัปรัะจำ�ปีอย�่งสำมำ��เสำมอ

เพื�อรัองรัับก�รัเต้บโตที่�งธัรุักจ้ รัวมที่ัง้ได้กำ�หนดกลยุที่ธ์ัและแผนก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ด้�นเที่คโนโลย่ด้จทั้ี่ลที่่�เป็นม�ตรัฐ�นสำ�กล
โดยม่คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลที่�งด�้นเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศและคว�มมั�นคงปลอดภัยของข้อมลูรัว่มกันพ้จ�รัณ�ที่บที่วน
อย่�งต่อเนื�อง เพื�อบรั้ห�รัจัดก�รัปรัับปรัุงเสำถ่ยรัภ�พของเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ ก�รัตรัวจสำอบ พัฒน� และรัักษั�สำภ�พ
ให้ม่รัะบบม�ตรัฐ�นในก�รัป้องกัน ตรัวจจับ และตอบโต้ก�รัโจมต่ที่�งไซึ่เบอรั์ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ต�มกรัอบ 
ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์อ้�งอ้งจ�กสำถ�บันม�ตรัฐ�นและเที่คโนโลย่แห่งช�ต้ (National Institute of 
Standards and Technology – NIST) ปรัะกอบไปด้วย 5 สำ่วน ได้แก่ ก�รัรัะบุ ก�รัป้องกัน ก�รัตรัวจจับ ก�รัตอบโต้ 
และก�รักู้คืน

บร้ัษััที่ฯ ได้แต่งต้ังปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�ฝ่่�ยรัักษั�คว�มปลอดภัยไซึ่เบอร์ั (Chief Security Officer) รัับผ้ดชอบ 
ด้�นก�รัดูแลรัักษั�คว�มปลอดภัยด้�นไอที่่ของกลุ่มบร้ัษััที่ซึ่่พ่ ออลล์ โดยม่บร้ัษััที่ย่อยที่่�ม่ชื�อว่� บร้ัษััที่ โกซึ่อฟที่์  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด ซึ่่�งดำ�เน้นธัุรัก้จต�มม�ตรัฐ�นสำ�กล เช่น ISO 27001 ซึ่่�งเป็นม�ตรัฐ�นสำ�กลที่่�กำ�หนดให้ม่ก�รั
จัดก�รับร้ัก�รัเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ (Information Technology Security Management) และรัะบบจัดก�รักลยุที่ธั์ 
ด้�นคว�มปลอดภัยที่�งอน้เที่อร์ัเนต็เพื�อให้เกด้คว�มต่อเนื�องที่�งธัรุักจ้และก�รัควบคุมคว�มเสำ่�ยงให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ 
รัวมที่ัง้กำ�หนดให้ที่บที่วนกลยุที่ธัด์งักล�่วอย่�งน้อยปีละหน่�งคร้ััง รัวมถง่ส่ำงเสำร้ัมให้ม่ก�รัสำร้ั�งคว�มตรัะหนกัรู้ัในก�รัใช้
เที่คโนโลย่ (Cyber Security Awareness) ให้กับพนักง�นอย่�งต่อเนื�องผ่�นช่องที่�งสำื�อสำ�รัภ�ยในและที่ดสำอบผ่�นก�รั
จำ�ลองสำถ�นก�รัณ์เสำมือนจร้ัง (Cyber Crisis Simulation Program) เช่น Cyber Security War Game, Phishing  
Campaign เป็นต้น เพื�อให้พนักง�นม่คว�มรู้ัคว�มเข้�ใจในก�รัใช้ง�นเที่คโนโลย่อย่�งถูกต้องและม่คว�มปลอดภัยจ�ก 
ก�รัถูกคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎหุ้มายและนโยบายภาครัฐ
บร้ัษัทัี่ฯ ได้บร้ัห�รัธัรุักจ้ร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อ รัวมที่ัง้ธุัรัก้จสำนับสำนนุต่�งๆ ภ�ยใต้กลุ่มธุัรัก้จซึ่พ่่ ออลล์โดยม่เจตจำ�นง 

ย่ดมั�นในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จด้วยคว�มซึ่ื�อสำัตย์ โปรั่งใสำ ยุต้ธัรัรัม คำ�น่งถ่งชุมชน สำังคม และสำ้�งแวดล้อม ภ�ยใต้กฎหม�ย
และนโยบ�ยจ�กภ�ครััฐอย่�งเคร่ังครััด รัวมที่ัง้ได้ต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงคว�มต้องก�รัของผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยต�มแนวที่�ง
ก�รับร้ัห�รัคว�มยั�งยืนรัะดับสำ�กล ที่ั้งในรัะดับที่้องถ้�น ภูม้ภ�ค และรัะดับสำ�กลน้ัน ล้วนเป็นกรัะบวนก�รัค้นห�ข้อมูล 
ที่่�สำำ�คัญเพื�อใช้ปรัะกอบก�รัตัดส้ำนใจในก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จ รัวมที่ั้งใช้ในก�รัค�ดก�รัณ์ผลกรัะที่บต่อธัุรัก้จ จ�กก�รัออก 
กฎรัะเบ่ยบข้อบังคับใหม่ อ�ที่้ ก�รัเปล่�ยนแปลงกฎหม�ยของหน่วยง�นภ�ครััฐ ก�รับังคับใช้กฎหม�ยต่�งๆ รัวมถ่ง 
ข้อกำ�หนดที่่�อ�จเก้ดข่้นในอน�คต อ�ที่้ ข้อกำ�หนดใหม่ที่่�เก่�ยวข้องจ�กก�รัเปล่�ยนสำภ�พภูม้อ�ก�ศ (Climate Change)
และช่ว้ตว้ถ่ใหม่ (New Normal) จ�กว้กฤตโรัค COVID-19 ซึ่่�งข้อบังคับเหล่�น่้มักจะม่บที่ปล่กย่อย ข้อกำ�หนดเฉพ�ะ
พ้ืนที่่�ซึ่่�งสำอดคล้องกับลักษัณะที่้องถ้�น ที่ั้งน้่ห�กบร้ัษััที่ฯ ไม่ที่ำ�ก�รัต้ดต�ม ค�ดก�รัณ์ เตร่ัยมคว�มพรั้อมให้ที่ันต่อ 
ก�รัเปล่�ยนแปลงดังกล่�วอ�จจะกรัะที่บก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จและคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขันรัวมถ่งก�รัเต้บโตอย่�งยั�งยืน
ของกลุ่มธัุรัก้จอ่กด้วย

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
ก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ย่ดหลกัก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จด้วยคว�มโปร่ังใสำ ปฏ้ิบต้ัต�มกฎหม�ยและข้อบงัคับที่ัง้รัะดบั 

ที่้องถ้�นและสำ�กล รัวมถ่งก�รัตอบสำนองนโยบ�ยจ�กภ�ครััฐม�โดยตลอด เพื�อลดคว�มเสำ่�ยงและเพ้�มคว�มสำ�ม�รัถ 
ในก�รัปฏ้ิบต้ัต�มกฎหม�ยใหม่และควบคมุผลกรัะที่บที่่�อ�จจะเกด้ข้่นต่อธัรุักจ้ บร้ัษัทัี่ฯ ได้กำ�หนดให้ม่หน่วยง�น Corporate 
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Legal Compliance Unit ที่ำ�หน้�ที่่�ต้ดต�มและรั�ยง�นก�รัเปล่�ยนแปลงนโยบ�ยของภ�ครััฐ กฎหม�ย รัะเบ่ยบ และ 
ข้อบงัคบั ในปรัะเที่ศที่่�ดำ�เน้นธัรุักจ้อย่�งใกล้ช้ด รัวมถง่สำร้ั�งเครืัอข่�ยกบัหน่วยง�นภ�ครััฐและเอกชนที่่�เก่�ยวข้องที่ัง้ในและ
ต่�งปรัะเที่ศ เพื�อให้เตรั่ยมคว�มพรั้อมในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จให้สำอดคล้องต�มกฎเกณฑ์์ได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสำมอยู่เสำมอ 
รัวมที่ัง้ก�รัเข้�ไปม่ส่ำวนร่ัวมแสำดงคว�มคด้เหน็ในก�รัออกกฎหม�ยใหม่ ห�กหน่วยง�นผู้อนุญ�ตออกเปิดรัับฟังคว�มคด้เหน็
ผ่�นหน่วยง�นที่่�เก่�ยวข้องต่�งๆ เพื�อให้เก้ดคว�มเข้�ใจและปฏิ้บัต้ได้อย่�งถูกต้องและที่ันต่อสำถ�นก�รัณ์

นอกจ�กน้่ คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง และหน่วยง�น Corporate Legal Compliance Unit ยังได้จัดให้ม่ 
ก�รัที่บที่วนคว�มเสำ่�ยงกบันกับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงปรัะจำ�หน่วยง�น Risk Champion เพื�อกำ�กบัดแูลก�รัปฏิบ้ต้ัต�มกฎหม�ย
และขบัเคลื�อนให้บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้อย่�งถกูต้อง โปร่ังใสำ ต�มหลกัธัรัรัม�ภ้บ�ลกับผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย ที่ำ�ให้มั�นใจได้ว่�
ห�กม่ก�รัเปล่�ยนแปลงด้�นกฎหม�ยใดๆ ที่่�เก่�ยวขอ้งกับก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ บร้ัษัทัี่ฯ พรัอ้มที่่�จะปรัับตัวไดท้ี่นัตอ่สำถ�นก�รัณ์
รัวมที่ัง้ควบคุมผลกรัะที่บที่่�อ�จเกด้ข้่นให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ต�มแนวที่�งก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงองค์กรั 

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัไดม้อบหม�ยให้คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล เพื�อกำ�กบัดแูลกจ้ก�รั
นโยบ�ยคว�มยั�งยืนและแนวปฏิ้บัต้ รัวมถ่งจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น พรั้อมที่ั้งม่ก�รัจัดก�รัอบรัม 
สืำ�อสำ�รั และที่ดสำอบคว�มรู้ัคว�มเข้�ใจให้พนักง�นทีุ่กคน ทีุ่กรัะดับรั้อยละ 100 เป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี รัวมที่ั้งจัดให้ม่ 
หน่วยง�น Contact Center เพื�อเปิดรัับข้อเสำนอแนะและข้อร้ัองเร่ัยนหรัือก�รัต้ดต่อสำอบถ�มเก่�ยวกับก้จกรัรัมบร้ัษััที่ฯ 
ตลอดเวล� 7 วัน 24 ชั�วโมง

ความเสี�ยงจากประเด็นด้านสิทธุิมนุษยชำน	(Human	Right	Risk)
คว�มค�ดหวังจ�กปรัะช�คมโลกเก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จอย่�งรัับผ้ดชอบต�มกรัอบส้ำที่ธั้มนุษัยชนสำ�กลนับเป็น

ปรัะเด็นที่่�ที่ว่คว�มสำำ�คัญอย่�งย้�ง ในขณะที่่�บร้ัษััที่ฯ ม่แนวโน้มขย�ยตัวที่�งธัุรัก้จไปยังพ้ืนที่่�ต่�งๆ ที่ั้งในปรัะเที่ศและ 
นอกปรัะเที่ศซึ่่�งม่คว�มหล�กหล�ยที่ั้งแนวปฏ้ิบัต้ที่�งกฎหม�ย และกลุ่มผู้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเส่ำยจ่งก่อให้เก้ดคว�มท้ี่�ที่�ย 
ในก�รัดำ�เน้นง�นเพื�อเค�รัพส้ำที่ธั้มนุษัยชนของกลุ่มบุคคลที่่�เก่�ยวข้อง อ่กที่ั้งบร้ับที่โลกที่่�เปล่�ยนแปลงที่ำ�ให้เก้ดปัญห�
ก�รัละเม้ดส้ำที่ธั้มนุษัยชนรัูปแบบใหม่ๆ เช่น ก�รัละเม้ดคว�มเป็นส่ำวนตัวของข้อมูลบุคคล ก�รัปิดกันเสำร่ัภ�พในก�รั
แสำดงออกและก�รัสืำ�อสำ�รั เป็นต้น ย้�งที่ำ�ให้บร้ัษััที่ฯ ต้องปรัับตัว และให้คว�มสำำ�คัญในก�รัตรัวจสำอบก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ 
ของตนเพื�อไม่ให้เก้ดก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่�งที่่�เก่�ยวข้องตลอดห่วงโซึ่่ก�รัที่ำ�ธัุรัก้จ

ห�กไม่สำ�ม�รัถจัดก�รัส้ำที่ธั้มนุษัยชนอย่�งเป็นรัะบบได้ต�มคว�มค�ดหวังจ�กปรัะช�คมโลก อ�จสำ่งผลกรัะที่บ 
ที่�งลบที่ั้งต่อภ�พลักษัณ์และก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จต่อไป เช่น ก�รัถูกรัะงับ ก�รัซึ่ื้อข�ยส้ำนค้�และบร้ัก�รั ก�รัต่อต้�นจ�ก
ชุมชนห�กม่ก�รัขย�ยพื้นที่่�ปฏิ้บัต้ก�รั ก�รับั�นที่อนคว�มเชื�อมั�นของพนักง�น เป็นต้น

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ม่คว�มมุ่งมั�นในก�รัเค�รัพส้ำที่ธั้มนุษัยชนและรัักษั�ม�ตรัฐ�นก�รัปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยส้ำที่ธั้มนุษัยชน 

ของบรั้ษััที่ฯ เพื�อป้องกันก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชนของพนักง�น คู่ค้�ที่�งธัุรัก้จ ผู้รัับเหม� ลูกค้� และชุมชนที่้องถ้�นจ�ก
ก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่�น โดยนอกจ�กก�รับังคับใช้นโยบ�ยส้ำที่ธั้มนุษัยชนของบร้ัษััที่ฯ อย่�งเป็นที่�งก�รั
ตั้งแต่ปี 2560 แล้วนั้น บรั้ษััที่ฯ ยังได้กำ�หนดแนวที่�งปฏิ้บัต้ที่่�สำอดคล้องกับบที่บัญญัต้ที่่�กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยไที่ย และ
กฎหม�ยต่�งปรัะเที่ศที่่�บร้ัษััที่ฯ ดำ�เน้นก้จก�รั รัวมถ่งหลักก�รัช้่แนะว่�ด้วยก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จและส้ำที่ธั้มนุษัยชนแห่ง
สำหปรัะช�ช�ต้ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรัือ UNGP) อ่กที่ั้งยังม่กรัะบวนก�รัต้ดต�ม
ตรัวจสำอบส้ำที่ธัม้นุษัยชนอย่�งรัอบด้�น (Human Rights Due Diligence) เป็นกรัอบก�รับร้ัห�รัจัดก�รัด้�นส้ำที่ธัม้นุษัยชน 
และที่บที่วนผลก�รัดำ�เน้นง�นด้�นส้ำที่ธัม้นุษัยชนกับหน่วยง�นที่่�เก่�ยวข้องของที่กุหน่วยธุัรัก้จหลกั ที่กุๆ ไตรัม�สำ รัวมถง่
ก�รัสำร้ั�งคว�มตรัะหนักด้�นส้ำที่ธั้มนุษัยชนแก่พนักง�น ผ่�นก�รัจัดก�รัอบรัมด้�นคว�มยั�งยืนซึ่่�งม่ก�รัผนวกปรัะเด็น 
ด�้นส้ำที่ธัม้นษุัยชน และส้ำที่ธัแ้รังง�นไว้ในก�รัอบรัมดงักล�่ว รัวมถง่ก�รัใหค้ว�มรู้ัผ�่นก�รัสำมัมน�เช้งปฏิบ้ต้ัก�รัปรัะเม้น
คว�มเสำ่�ยงด้�นสำ้ที่ธั้มนุษัยชน
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นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ได้จดัเตร่ัยมช่องที่�งรัับฟังคว�มคด้เห็นและข้อเสำนอแนะจ�กพนกัง�นหล�กหล�ยชอ่งที่�ง ไดแ้ก่
รัะบบก�รัเค�ะรัะฆัง กล่องรัับขอ้รัอ้งเร่ัยนของศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้� รัวมถง่ก�รัให้คว�มคด้เหน็ผ่�นคณะกรัรัมก�รัสำวัสำด้ก�รั
ในสำถ�นปรัะกอบก�รั (คสำสำ.) ที่่�จัดตั้งต�มพรัะรั�ชบัญญัต้คุ้มครัองแรังง�น พ.ศ. 2541 เพื�อเป็นสำื�อกล�งในก�รัรัับฟัง
คว�มคด้เหน็ และห�รืัอเก่�ยวกบัสำวัสำด้ก�รัที่่�เหม�ะสำมแก่พนกัง�น โดยปัจจบุนัร้ัอยละ 100 ของพนกัง�นบร้ัษัทัี่ฯ เป็นสำม�ช้ก
ของ คสำสำ. จ�กก�รับรั้ห�รัจัดก�รัด้�นสำ้ที่ธั้มนุษัยชนในรัอบปีที่่�ผ่�นม� ยังไม่พบกรัณ่ก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชนที่่�เก้ดข่้น
จ�กก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ บรั้ษััที่ฯ จ่งยังไม่ได้ม่ก�รัเย่ยวย�แก่ผู้ถูกละเม้ด อย่�งไรัก็ต�ม บรั้ษััที่ฯ ตรัะหนักถ่ง
โอก�สำและคว�มเสำ่�ยงที่่�อ�จเก้ดข้่น จ่งม่ก�รัจัดเตร่ัยมม�ตรัก�รัเย่ยวย�แก่ผู้เส่ำยห�ย เพื�อบรัรัเที่�ผลกรัะที่บจ�กก�รั 
ถูกละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชน 

ความเสี�ยงที�เกิดข้�นใหุ้ม�	(Emerging	Risk)
1. ความเสี�ยงจากพีฤติกรรมลูกค้าเปลี�ยนตามวิถีชำีวิตใหม่ New Normal 

คว�มท้ี่�ที่�ยที่่�สำำ�คญัของธัรุักจ้ค้�ปล่กในหล�กหล�ยด้�นภ�ยใต้แรังกดดนัที่�งเศรัษัฐกจ้ ปรัะกอบกบัแนวโน้ม
ก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมลกูค้�อย�่งรัวดเรัว็เป็นช่ว้ตว้ถ่ใหม ่(New Normal) จ�กก�รัรัะบ�ดของโรัค COVID-19  
ตรัะหนักถ่งคว�มปลอดภัยม�กข้่น เช่น ก�รัเว้นรัะยะห่�งที่�งสัำงคม รัวมถ่งก�รัก้�วเข้�สู่ำสัำงคมด้จ้ที่ัลและสำังคม 
ไร้ัเงน้สำดส่ำงผลต่อพฤต้กรัรัมและว้ถใ่นก�รัซ้ืึ่อส้ำนค้�ของผู้บร้ัโภคที่่�ต้องก�รัคว�มสำะดวกรัวดเรัว็ เนื�องจ�กม่ที่�งเลือก
ในก�รัเข้�ถ่งข้อมูล ช่องที่�ง รัวมถ่งรัูปแบบก�รัซึ่ื้อและก�รัชำ�รัะเง้นค่�สำ้นค้�และบรั้ก�รัที่่�สำ�ม�รัถที่ำ�ได้จ�กทีุ่กที่่�
ที่กุเวล� และที่กุอุปกรัณ์ที่่�ลกูค้�สำะดวก ส่ำงผลถง่แนวโน้มของจำ�นวนลกูค้�ที่่�จะเข้�ม�ใช้บร้ัก�รัที่่�ร้ั�นสำ�ข�ที่่�อ�จลดลง

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ เร่ัยนรู้ัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมและรัูปแบบก�รัใช้ช่ว้ตของผู้บร้ัโภคและลูกค้� 

แต่ละกลุ่มตลอดเวล� โดยคำ�น่งถ่งรัูปแบบก�รัใช้ช่ว้ตผ่�นก�รัศ่กษั�และที่ำ�คว�มเข้�ใจพฤต้กรัรัมผู้บรั้โภคเช้งล่ก 
(Customer Insight) ในแตล่ะสำถ�นที่่�ตัง้ของรั้�นสำ�ข� รัวมที่ั้งพฒัน�รัูปแบบและชอ่งที่�งที่่�ผู้บรั้โภคจะเข้�ถ่งสำน้ค้�
และบร้ัก�รัที่่�หล�กหล�ยม�กข้่นโดยเชื�อมโยงธัรุัก้จค�้ปล่กในแต่ละช่องที่�ง (Offline to Online: O2O) ที่ัง้ส่ำวนของ
ค้�ปล่กหน้�ร้ั�นและออนไลน์ ให้สำ�ม�รัถตอบสำนองต่อพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภคต�มแต่ละโอก�สำและคว�มสำะดวก
ได้อย่�งเหม�ะสำม ในรัูปแบบ Lifestyle Services เพื�อสำ่งมอบปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ด่และนำ�ไปสำู่คว�มผูกพันในรัะยะย�ว

2. ความเสี�ยงจากการเกิด้โรคระบาด้ใหญ่่บ่อยข้�นจนกลายเป็นเรื�องปกติใหม่ 
ก�รัรัะบ�ดใหญ่ของเช้ือไวรััสำโคโรัน�สำ�ยพันธัุ์ใหม่ที่่�กำ�ลังแพร่ักรัะจ�ยไปที่ั�วโลกสำรั้�งคว�มเส่ำยห�ยต่อ 

ที่ัง้ช่ว้ตและเศรัษัฐกจ้อย่�งม�ก แม้ว้กฤตด้�นสำ�ธั�รัณสุำขของโลกคร้ัังน้่ได้ดำ�เน้นม�ต่อเนื�องเกือบหน่�งปีแล้ว แต่บรัรัด�
นกัว้ที่ย�ศ�สำตร์ัค�ดว่� เรั�อ�จต้องใช้ช่ว้ตอยู่ร่ัวมกับโรัค COVID-19 ต่อไป และน่�จะไม่ใช่ก�รัรัะบ�ดคร้ัังสุำดท้ี่�ยที่่�โลก
ต้องเผช้ญ นกัว้ที่ย�ศ�สำตร์ัเชื�อว่�ก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโรัคต้ดต่อไปที่ั�วโลกในลกัษัณะน้่จะเกด้ได้บ่อยข้่นและกล�ยเป็น
เรืั�องปกต้ม�กข้่นในอน�คต โดยช้่ว่�ในชว่งต้นศตวรัรัษัน้่ม่โรัครัะบ�ดอบุต้ัใหมเ่กด้ข้่นม�กม�ย เชน่ โรัคซึ่�ร์ัสำ (SARS) 
ไข้หวดัหม ู(Swine Flu) เมอร์ัสำ (MERS) อโ่บล� (Ebola) และโคว้ด-19 (COVID-19) ขณะที่่�เมื�อช่วงกล�งปี 2020  
ที่่�ผ่�นม� ม่รั�ยง�นก�รัพบเช้ือไวรััสำไข้หวัดใหญ่สำ�ยพันธัุ์ใหม่ G4 EA H1N1 ในจ่น ซึ่่�งม่คว�มคล้�ยคล่งกับ 
ไวรััสำไข้หวัดหมูที่่�เคยรัะบ�ดใหญ่ในปี 2009 และนักว้ที่ย�ศ�สำตร์ักำ�ลังเฝ่้�รัะวังอย่�งใกล้ช้ด เพรั�ะแม้จะยังสำรัุป 
ไม่ได้ว่�โรัคน้่จะเป็นภยัคุกค�มโดยตรังต่อมนุษัย์ต่อไปหรืัอไม่ แต่ห�กเกด้ก�รักล�ยพันธัุย่์อมม่โอก�สำที่่�จะก่อให้เกด้
ก�รัรัะบ�ดคร้ัังใหญ่ได้ ซึ่่�งปรั�กฏิก�รัณ์เช่นน้่นักว้ที่ย�ศ�สำตรั์ช้่ว่�ม่สำ�เหตุม�จ�กก�รัที่่�ปรัะช�กรัโลกเพ้�มม�กข้่น 
ส่ำงผลให้ม่ก�รัรุักลำ�้พ้ืนที่่�ธัรัรัมช�ต้และใกล้ช้ดกับสัำตว์ป่�ม�กข้่น ส่ำงผลให้เช้ือโรัคแพร่ัสู่ำมนุษัย์ได้ง่�ยข้่น นอกจ�กน้่
ก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ เช่น อุณหภูม้ที่่�สำูงข่้นม่ผลให้สำัตว์พ�หะนำ�โรัค เช่น ยุง สำ�ม�รัถเจรั้ญเต้บโตและ
แพรั่พันธัุ์ได้ด่ข้่นจ่งอ�จเก้ดโรัครัะบ�ดได้บ่อยข้่น รัวมที่ั้งค�ดว่�ยังม่เช้ือไวรััสำอื�นๆ อ่กกว่� 1.7 ล้�นชน้ดในสัำตว์
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ต่�งๆ ที่่�อ�จก่อให้เกด้โรัคที่่�ม่คว�มเส่ำ�ยงต่อมนุษัย์ซึ่่�งยังต้องที่ำ�ก�รัศก่ษั�ว้จัย ห�ว้ธัป้่องกัน และรัักษั�ต่อไป ก่อนที่่� 
จะเก้ดก�รัรัะบ�ดใหญ่ข่้น

ที่ั้งน้่ โอก�สำที่่�จะเก้ดโรัครัะบ�ดใหญ่ได้บ่อยข้่นในอน�คตอ�จนำ�ไปสู่ำก�รัหยุดชะงักที่�งธัุรัก้จที่่�สำำ�คัญและ 
กรัะตุ้นให้เก้ดก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภค และถ่งแม้จะม่ก�รัพัฒน�ที่�งก�รัแพที่ย์และแผนรัับมือ 
ที่่�ตอบสำนองต่อเหตุก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดที่่�ม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พสำูงข้่น แต่ก�รัค�ดก�รัณ์คว�มรุันแรังของผลกรัะที่บ 
โดยรัวมของก�รัรัะบ�ดครัั้งต่อไปยังเป็นไปได้ย�ก อย่�งไรัก็ต�มเรั�เชื�อว่�รัะยะเวล�ของผลกรัะที่บอ�จสำั้นลงจ�ก
ก�รัเรั่ยนรัู้เมื�อเก้ดโรัครัะบ�ดใหญ่บ่อยข่้นและกล�ยเป็นเรัื�องปกต้ในอน�คต

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษัทัี่ฯ ตรัะหนกัถง่คว�มสำำ�คญัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงอย่�งรัวดเรัว็ของคว�มต้องก�รัและคว�มค�ดหวงั

ของผู้บร้ัโภค อนัเนื�องม�จ�กก�รัใชเ้ที่คโนโลย่ ก�รัปรัับตวัเข�้สู่ำช่ว้ตว้ถใ่หมซ่ึ่่�งจะกล�ยเป็นเรืั�องปกต้ในอน�คต และ
สำงัคมไร้ัเงน้สำดที่่�เข้�ม�ม่บที่บ�ที่ในช่ว้ตปรัะจำ�วนัและก�รัตดัส้ำนใจของผู้บร้ัโภคอย่�งต่อเนื�อง รัวมถง่ก�รัเพ้�มที่�งเลือก
ที่่�สำะดวกและรัวดเรั็ว สำ�ม�รัถในเข้�ถ่งส้ำนค้�และบร้ัก�รัได้ทีุ่กที่่�ทุี่กเวล� ซึ่่�งเป็นปัจจัยสำำ�คัญต่อพฤต้กรัรัม 
ก�รัจบัจ�่ยใชส้ำอยของผู้บร้ัโภค ม�กไปกว�่น้ัน บร้ัษัทัี่ฯ เร่ัยนรู้ัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงคว�มตอ้งก�รัและคว�ม
ค�ดหวงัของลูกค้�ตลอดเวล� โดยคำ�น่งถง่รูัปแบบก�รัใชช่้ว้ตผ�่นก�รัศก่ษั�และที่ำ�คว�มเข�้ใจพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภค
เช้งล่ก (Customer Insight) ในแต่ละสำถ�นที่่�ตั้งของรั้�นค้�สำ�ข� พฤต้กรัรัมของลูกค้�ในแต่ละกลุ่มที่่�แตกต่�งกัน 
ในแต่ละช่วงเวล� ที่ั้งกล�งวัน กล�งคืน วันที่ำ�ง�น วันหยุด และช่วงเที่ศก�ล หรัือเมื�อม่เหตุก�รัณ์สำำ�คัญในแต่ละ
พ้ืนที่่�เพื�อนำ�ม�ใช้ในก�รัปรัับเปล่�ยนแผนกลยุที่ธั์ให้สำอดรัับกบัสำถ�นก�รัณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงตลอดเวล� บร้ัษัทัี่ฯ พฒัน�
ส้ำนค้�และบร้ัก�รัอย่�งต่อเนื�องให้ที่ันกับก�รัเปล่�ยนแปลงที่่�เก้ดข้่นน้่ เพื�อสำ่งมอบปรัะสำบก�รัณ์ใหม่ ที่ั้งในรัูปแบบ
ของก�รัขย�ยชอ่งที่�งก�รัเข�้ถง่ส้ำนค�้และบร้ัก�รัใหม่้คว�มสำะดวกซึ่ือ้ที่ัง้รูัปแบบร้ั�นสำ�ข�ตู้จำ�หน�่ยส้ำนค�้อัตโนมต้ั
(Vending Machine) รัวมไปถง่ช่องที่�งออนไลน์ ในขณะเด่ยวกัน บร้ัษัทัี่ฯ ได้เพ้�มที่�งเลือกในก�รัชำ�รัะค่�ส้ำนค้�และ
บรั้ก�รัเช่น ก�รัเพ้�มช่องที่�งก�รัชำ�รัะผ่�น Mobile Application Counter Service Pay ก�รัเพ้�มที่�งเลือกและคว�ม
สำะดวกรัวดเร็ัวในก�รัชำ�รัะค่�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัผ่�น Alipay Union Pay และ Credit Card ชำ�รัะผ่�นโที่รัศัพท์ี่มือถือ 
ผ่�นแอปพล้เคชัน True Money Wallet และเพ้�มคว�มสำะดวกและที่�งเลือกให้ลกูค้�ด้วยบร้ัก�รัรัับส่ำงส้ำนค้�ที่่�ร้ั�นสำ�ข�
และบรั้ก�รัรัับ-สำง่พสัำดทุี่่�รั้�น 7-Eleven ภ�ยใต้ชื�อ SPEED-D ที่่�รั้�น 7-Eleven ตลอด 24 ชั�วโมง รัวมที่ั้งใหบ้รั้ก�รั
สำ่งสำ้นค้�ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) จ�กรั้�นสำ�ข� เพื�อเพ้�มโอก�สำที่�งธัุรัก้จอ่กด้วย ก�รัพัฒน�
รัูปแบบก�รัให้บรั้ก�รัเพื�อสำรั้�งปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ด่เหล่�น่้ เพื�อให้บรั้ษััที่ฯ สำ�ม�รัถรัักษั�ฐ�นลูกค้�เด้มและขย�ยไปสำู่
ลูกค้�กลุ่มใหม่ได้อย่�งต่อเนื�อง

3. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชำากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society)
จ�กอัตรั�ก�รัเก้ดของปรัะช�กรัใหม่ที่ั�วโลกที่่�ม่แนวโน้มลดลงและปรัะช�กรับนโลกม่อ�ยุยืนย�วข้่นเนื�องจ�ก

ก�รัรัักษั�พย�บ�ลม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พม�กข้่น เป็นปัจจัยสำำ�คัญที่่�ที่ำ�ให้เก้ดก�รัเปล่�ยนแปลงที่�งโครังสำร้ั�งปรัะช�กรั 
สำู่สำังคมผู้สำูงอ�ยุอย่�งเต็มตัว องค์ก�รัอน�มัยโลก (WHO) ค�ดก�รัณ์ว่�ปรัะช�กรัที่่�ม่อ�ยุ 60 ปีข่้นไป จะม่จำ�นวน
เพ้�มข้่นอย่�งน้อยร้ัอยละ 3 ต่อปี โดยในปี 2573 ค�ดว่�จะม่จำ�นวนม�กถ่งปรัะม�ณ 1.4 พนัล้�นคนและจะเพ้�มข้่นถง่ 
2 พันล้�นคนในปี 2593 ที่ว่ปเอเช่ยจะม่ปรัะช�กรัสำูงวัยม�กที่่�สำุดในโลก โดยเฉพ�ะปรัะเที่ศญ่�ปุ่นซึ่่�งถือเป็นปรัะเที่ศ
ที่่�ม่ปรัะช�กรัสูำงวัยม�กที่่�สุำดในโลก และถือเป็นปรัะเที่ศแรักๆ ของโลกที่่�เข้�สู่ำสัำงคมผู้สูำงอ�ยุอย่�งเต็มตัว  
(Super-aged Society) สำำ�หรัับปรัะเที่ศไที่ย ขอ้มลูของกรัะที่รัวงสำ�ธั�รัณสำขุรัะบวุ�่ ปี 2563 ปรัะเที่ศไที่ยม่ปรัะช�กรั
ที่่�ม่อ�ยุ 60 ปีข่้นไปจำ�นวนม�กกว่� 12 ล้�นคน หรัือรั�ว 18% ของจำ�นวนปรัะช�กรัที่ั้งหมด และจะเพ้�มเป็น 20% 
ในปี 2564 ช่้ให้เห็นว่�ปรัะเที่ศไที่ยเรั้�มเข้�สำู่สำังคมผู้สำูงอ�ยุและกำ�ลังจะเป็นสำังคมผู้สำูงอ�ยุอย่�งเต็มตัวในอ่กไม่ก่�ปี
ข�้งหน�้ นอกจ�กน้่ สำำ�นกัง�นสำถต้้แห่งช�ต้ค�ดก�รัณ์ว่� ปรัะเที่ศไที่ยจะเข�้สู่ำสัำงคมผู้สูำงอ�ยุอย่�งเตม็ตวัในปี 2565 
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และในปี 2573 จะม่สำัดสำ่วนปรัะช�กรัสูำงวัยเพ้�มข้่นอยู่ที่่� 26.9% ของปรัะช�กรัที่ั้งปรัะเที่ศ ซึ่่�งพฤต้กรัรัมของ 
ผู้สำูงอ�ยุในปัจจุบันนั้น ต้องก�รัสำ้�งที่่�ด่ที่่�สำุด ปลอดภัยที่่�สำุด และใช้ง�นง่�ยที่่�สำุด เพื�อก�รัดูแลตัวเอง ที่ั้งเรัื�องสำุขภ�พ
ก�รับร้ัห�รัก�รัเง้น ก�รัอยู่อ�ศัย รัวมถ่งอุปกรัณ์เที่คโนโลย่ต่�งๆ ที่่�จะเข้�ม�อำ�นวยคว�มสำะดวกให้สำ�ม�รัถ 
ดำ�รังช่ว้ตไดง้�่ยข้่น เชน่ ก�รัใชแ้อปพล้เคชันต�่งๆ ในสำม�ร์ัตโฟนจง่ถือว่�ผู้บร้ัโภคกลุ่มผู้สูำงอ�ยุเป็นกลุ่มเป�้หม�ย
ที่่�ม่ศักยภ�พสำงู และม่คว�มต้องก�รัครัอบคลมุอยู่ในหล�ยธัรุักจ้ โดยที่่�ผ่�นม�มูลค่�ตล�ดของผู้บร้ัโภคกลุ่มน้่อยู่ที่่� 
107,000 ล้�นบ�ที่ต่อปี เป็นอย่�งน้อย 

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ม่รัะบบเร่ัยนรู้ัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงที่�งด้�นปรัะช�กรัและสัำงคม รัวมถ่งคว�มต้องก�รัและ

คว�มค�ดหวังที่่�เปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมและรูัปแบบก�รัใช้ช่ว้ตของผู้บร้ัโภคในแต่ละกลุ่มของลูกค้�ตลอดเวล�  
ผ�่นก�รัศก่ษั�และที่ำ�คว�มเข�้ใจพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภคเช้งล่ก (Customer Insight) ของแต่ละสำถ�นที่่�ต้ังของร้ั�นสำ�ข�
เที่ศก�ลต่�งๆ รัวมถ่งแต่ละช่วงเวล� ที่ั้งกล�งวัน กล�งคืน วันที่ำ�ง�น วันหยุด หรืัอเมื�อม่เหตุก�รัณ์สำำ�คัญ 
ในแต่ละพ้ืนที่่� เพื�อเป็นข้อมลูในก�รัปรัับเปล่�ยนแผนกลยทุี่ธ์ัให้สำ�ม�รัถตอบสำนองต่อพฤต้กรัรัมและรูัปแบบก�รัใช้ช่ว้ต
ของผู้บรั้โภคที่่�เปล่�ยนแปลงไป โดยพฒัน�สำน้ค้�ปรัะเภที่อ�ห�รัและเครัื�องดื�มใหม้่คว�มโดดเดน่แตกต�่งจ�กคู่แข่ง
สำร้ั�งคว�มคุม้ค่�ม�กข้่น ยกรัะดับคว�มอร่ัอย เพ้�มปรัะโยชน์และคุณค่�ที่�งโภชน�ก�รั เพื�อส่ำงเสำร้ัมสุำขภ�พและสุำขภ�วะ
ที่่�ด่ของคนไที่ยโดยเฉพ�ะกลุ่มผู้สำูงอ�ยุ และเพ้�มคว�มหล�กหล�ยของเมนู เช่น ผักและผลไม้สำดพรั้อมที่�น นำ้�ผัก
และนำ�้ผลไม้ อ�ห�รัแคลอรั่�ตำ�� อ�ห�รัที่่�ลดเกลือและนำ�้ต�ล เพื�อตอบโจที่ย์ผู้บร้ัโภคที่่�คำ�น่งถ่งสุำขภ�พและก�รัเข้�สู่ำ 
สำังคมผู้สำูงอ�ยุของสำังคมไที่ย เป็นต้น

บร้ัษััที่ฯ เร้ั�มที่ดลองเปิดมุมส้ำนค้�สำุขภ�พ (Eat Well Corner) ที่่�ม่รั�ว 100 สำ�ข� ในปัจจุบันจำ�หน่�ยผัก  
ผลไม้สำด สำมุนไพรั และสำ้นค้�สำุขภ�พครับวงจรั ในพื้นที่่�ที่่�ม่ศักยภ�พและม่คว�มต้องก�รั เช่น รั้�นในโรังพย�บ�ล 
เป็นต้น ขย�ยมุมสำ้นค้�และคว�มง�ม All Beauty Corner และมุมจำ�หน่�ยย�สำ�มัญปรัะจำ�บ้�นและผล้ตภัณฑ์์เพื�อ
สำุขภ�พ “eXta” ภ�ยในรั้�น 7-Eleven ด้วยคว�มตั้งใจที่่�จะ ให้ eXta จำ�หน่�ยย�คุณภ�พที่่�ทีุ่กคนสำ�ม�รัถเข้�ถ่งได้
และเป็นที่่�พ่�งของชุมชน สำ่งเสำร้ัมสำุขภ�พอน�มัยที่่�ด่ของคนไที่ยที่ั�วปรัะเที่ศ นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ได้ขย�ยช่องที่�ง 
ก�รัเข้�ถง่ส้ำนค้�และบร้ัก�รัให้ม่คว�มสำะดวก ครับ จบ ที่่�เด่ยวในรัปูแบบร้ั�นสำ�ข�ตู้จำ�หน่�ยส้ำนค้�อัตโนมต้ั (Vending 
Machine) และเพ้�มที่�งเลือกในก�รัชำ�รัะค่�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่�งออนไลน์ เช่น ก�รัเพ้�มช่องที่�งก�รัชำ�รัะผ่�น 
Mobile Application Counter Service Pay บรั้ก�รัผ่�น Alipay Anion Pay และ Credit Card ก�รัชำ�รัะผ่�นโที่รัศัพที่์
มือถือด้วยกรัะเป๋�เง้นอ้เล็กที่รัอน้กส์ำผ่�นแอปพล้เคชัน True Money Wallet รัวมถ่งก�รัเพ้�มที่�งเลือกให้ลูกค้� 
ด้วยบร้ัก�รัให้ลูกค้�ม�รัับที่่�ร้ั�นสำ�ข� และให้บร้ัก�รัส่ำงส้ำนค้�ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) จ�กร้ั�นสำ�ข�
เพื�อเพ้�มโอก�สำที่�งธัุรัก้จอ่กด้วย

4. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงพีฤติกรรมของผู้บริโภัคจากกระแสเรื�องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัญห�ส้ำ�งแวดล้อม ก�รัข�ดแคลนที่รััพย�กรั ก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ รัวมถ่งปัญห�ขยะพล�สำต้ก 

ในที่ะเล กรัะตุ้นให้เกด้กรัะแสำรัักษั์โลกและก�รัต่อต�้นก�รัใช้บรัรัจภุณัฑ์์พล�สำต้ก และก�รัสำนับสำนนุจ�กภ�ครััฐและ
เอกชนในก�รัแก้ไขปัญห�สำ้�งแวดล้อมและขยะพล�สำต้ก สำ่งเสำรั้มให้ผู้บรั้โภคตรัะหนักถ่งปัญห�จ�กก�รัใช้ ก�รัที่้�ง 
และก�รัจดัเกบ็ขยะพล�สำต้กที่่�ส่ำงผลกรัะที่บต่อส้ำ�งแวดล้อมในรัะยะย�วจนเกด้ก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมที่่�จะเหน็ผล
ชัดเจนข้่นในอ่ก 3-5 ปีข้�งหน้� อ�ที่้ ก�รัเพ้�มข้่นของคว�มต้องก�รัซึ่ื้อส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�ใช้ที่รััพย�กรัอย่�งม่
ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พสำูงสุำดและเป็นม้ตรัต่อส้ำ�งแวดล้อม รัวมถ่งผู้บร้ัโภคเร้ั�มมองห�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัจ�กผู้ปรัะกอบก�รั 
ที่่�ดำ�เน้นธัรุักจ้โดยม่แนวที่�งลดก�รัใช้ที่รััพย�กรัในก�รัผล้ตหรืัอก�รันำ�วสัำดรุ่ัไซึ่เคล้กลบัเข้�สู่ำกรัะบวนก�รัผล้ตอก่คร้ััง
อย�่งไรักต็�ม เนื�องจ�กส้ำนค�้ที่่�ที่ำ�จ�กพล�สำต้กถูกมองว�่เป็นสำ�เหตุของปัญห�ส้ำ�งแวดลอ้ม จง่อ�จส่ำงผลกรัะที่บตอ่
ก�รัลดลงของรั�ยได้จ�กก�รัข�ยส้ำนค้�รูัปแบบเด้ม ก�รัเพ้�มข้่นของต้นทีุ่นก�รัผล้ตและค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รัว้จัย 
และพัฒน� ค�่ใช้จ�่ยในก�รัดำ�เน้นง�นที่่�อ�จเพ้�มข้่นจ�กก�รัจัดเกบ็ภ�ษั ่รัวมถง่ผลกรัะที่บต่อภ�พลักษัณข์ององคก์รั
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การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษัทัี่ฯ ปรัับตวัให้สำอดคล้องกับคว�มต้องก�รัใหม่ของลกูค้�ที่่�เปล่�ยนแปลงไปต�มกรัะแสำเศรัษัฐกจ้หมนุเว่ยน

โดยม่ก�รัว�งกลยุที่ธั์ ก�รัพัฒน�สำ้นค้�และบรั้ก�รั ห่วงโซึ่่อุปที่�น และกรัะบวนก�รัผล้ต รัวมถ่งเสำรั้มสำรั้�งคว�ม
เข้�ใจในเรัื�องก�รับรั้ห�รัจัดก�รัขยะ เพื�อสำรั้�งคว�มยั�งยืนให้กับสำ้�งแวดล้อม สำังคม และชุมชน ตลอดจนยกรัะดับ 
ข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขันของบร้ัษัทัี่ นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัได้กำ�หนดม�ตรัก�รัจัดก�รัเพื�อบร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง 
ที่่�กล่�วม�ข้�งต้น 

บร้ัษัทัี่ฯ เชื�อมั�นในก�รัสำรั�้งคว�มยั�งยืนขององคก์รัดว้ยก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จอย่�งม่ธัรัรัม�ภ้บ�ลและเป็นคนด่ของ
สำังคม ภ�ยใต้ปณ้ธั�น “รั่วมสำรั้�งสำรัรัค์และแบ่งปันโอก�สำให้ทีุ่กคน” ซึ่่�งในปีที่่�ผ่�นม�ม่ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นคว�ม
ยั�งยืนที่่�สำำ�คญั อ�ที่ ้ใหค้ว�มชว่ยเหลอืเกษัตรักรั ว้สำ�หกจ้ชุมชน และว้สำ�หกจ้ขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม เพื�อพัฒน�
สำ้นค้�ที่่�ม่คุณภ�พได้ม�ตรัฐ�นและนำ�ม�จำ�หน่�ยในรั้�น 7-Eleven ก�รัดำ�เน้นนโยบ�ย 7 GO Green อย่�งเข้มข้น
และต่อเนื�องเพื�อมุ่งสำรั้�งคว�มรั่วมมือในก�รัอนุรัักษั์สำ้�งแวดล้อม ผ่�นโครังก�รั “ลดวันละถุง คุณที่ำ�ได้” สำ่งเสำรั้ม 
ให้ลูกค้�ปฏิ้เสำธัก�รัใช้ถุงพล�สำต้กและเปล่�ยนมูลค่�ถุงพล�สำต้กเป็นเง้นบร้ัจ�ค ซึ่่�งได้รัับคว�มรั่วมมือจ�กลูกค้� 
เป็นอย่�งด่ ส่ำงผลให้สำ�ม�รัถลดก�รัใช้ถุงพล�สำต้กลงไปได้ม�กกว่� 998 ล้�นใบ รัวมที่ัง้บร้ัษัทัี่ฯ สำ�ม�รัถปรัะหยัด 
ค�่ใชจ้�่ยที่่�เก่�ยวขอ้งกบัถงุพล�สำต้กเพื�อเปล่�ยนเป็นเงน้บร้ัจ�ค รัวมที่ัง้ส้ำ�นกว่� 134 ล�้นบ�ที่ โดยไดน้ำ�ไปสำมที่บที่นุ
ซึ่ื้ออุปกรัณ์ก�รัแพที่ย์ มอบให้กับอ�ค�รันวม้นที่รับพ้ตรั 84 พรัรัษั� โรังพย�บ�ลศ้ร้ัรั�ช และโรังพย�บ�ลใน 
ถ้�นที่รุักันด�รั รัวม 77 โรังพย�บ�ลใน 77 จงัหวดัที่ั�วปรัะเที่ศ เพื�อขย�ยผลคว�มต้ังใจใหก้รัะจ�ยครัอบคลุมที่กุพ้ืนที่่�
และสำ่งมอบโอก�สำให้กับผู้ป่วยในถ้�นทีุ่รักันด�รัได้เข้�ถ่งก�รัรัักษั�พย�บ�ลที่่�ด่

นอกจ�กคว�มพย�ย�มในก�รัลดถุงพล�สำต้กแล้ว ที่�งบร้ัษัทัี่ฯ ยงัห�แนวที่�งนำ�วัสำดุเหลือใช้และขยะพล�สำต้ก
กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) และแปรัรูัปเพื�อใช้ปรัะโยชน์ (Up Cycling) ต�มแนวค้ดรัะบบเศรัษัฐก้จหมุนเว่ยน  
(Circular Economy) อก่ด้วย โดยล่�สุำด บร้ัษัทัี่ฯ ร่ัวมกับเอสำซึ่จ่ ่และกลุ่มบร้ัษัทัี่ ด�ว (ปรัะเที่ศไที่ย) ต่อยอดแคมเปญ
ลดและเล้กใช้ถุงพล�สำต้กในรั้�น 7-Eleven เปิดตัวโครังก�รั 7 Go Green Recycled Plastic Road เปล่�ยนขยะ
พล�สำต้กเป็นถนน นำ�รั่องพัฒน�พื้นที่่�ล�นจอดรัถหน้�รั้�น 7-Eleven เป็นต้นแบบ เพื�อเป็นอ่กแนวที่�งในก�รัดูแล
สำ้�งแวดล้อมอย่�งยั�งยืน

5. ความเสี�ยงจากการขาด้แคลนแรงงานทักษะใหม่
คว�มก้�วหน้�ที่�งด้จ้ที่ัลสำมัยใหม่ ก�รัเก้ดโรัครัะบ�ดใหญ่ รัวมที่ั้งก�รัหยุดชะงักของรัะบบห่วงโซึ่่อุปที่�น 

ที่ั�วโลก สำง่ผลให้คว�มตอ้งก�รัและพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภคเปล่�ยนแปลงไป กอ่ให้เก้ดคว�มเสำ่�ยงในก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้
อ�ที่้ ก�รันำ�เที่คโนโลย่ด้จ้ที่ัลม�ใช้ในก�รัให้บรั้ก�รัขนสำ่ง ก�รัที่ำ�ก�รัตล�ด และก�รัจำ�หน่�ยสำ้นค้�ออนไลน์ ซึ่่�งใน
รัะยะย�วส่ำงผลให้บร้ัษัทัี่ฯ ต้องปรัับเปล่�ยนกลยุที่ธ์ัและรัปูแบบก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จและกรัะบวนก�รัดำ�เน้นง�นภ�ยใน 
ให้เป็นรัะบบด้จท้ี่ลัอย่�งรัวดเรัว็ เพื�อตอบสำนองก�รัแข่งขนัที่�งธัรุักจ้คว�มสำะดวกยคุใหม่ จ�กก�รัเปล่�ยนแปลงดงักล่�ว
อ�จสำ่งผลต่อก�รัข�ดแคลนแรังง�นที่ักษัะใหม่ของบร้ัษััที่ฯ ตลอดจนบุคล�กรัที่่�เก่�ยวข้องในรัะบบห่วงโซึ่่อุปที่�น 
ที่่�ไม่สำ�ม�รัถพัฒน�ได้ที่นัตอ่รัปูแบบก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้และชอ่งที่�งก�รัจดัจำ�หน่�ยรูัปแบบใหม ่ที่ัง้น้่ โอก�สำที่่�จะเกด้
ก�รัข�ดแคลนที่ักษัะใหม่อ�จนำ�ไปสู่ำก�รัหยุดชะงักที่�งธัุรัก้จที่่�สำำ�คัญถ่งแม้จะม่ก�รัพัฒน�บุคล�กรัอย่�งต่อเนื�อง 
อย่�งไรัก็ต�มเรั�เชื�อว่�รัะยะเวล�ของพัฒน�ที่ักษัะใหม่ของบุคล�กรัอ�จม่ผลกรัะที่บที่่�ส้ัำนลงจ�กก�รัใช้เที่คโนโลย่
สำมัยใหมใ่นก�รัเร่ัยนรู้ั เสำร้ัมที่กัษัะที่่�จำ�เป็น (Reskill) และเพ้�มที่กัษัะใหม ่(Upskill) ไดก้ล�ยเป็นเรืั�องปกต้ในอน�คต

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัที่บที่วนแผนกลยุที่ธั์องค์กรัปรัะจำ�ปีอย่�งสำมำ��เสำมอ เพื�อรัองรัับก�รัเต้บโตของธัุรัก้จ รัวมที่ั้ง

กำ�หนดกลยุที่ธั์และจัดที่ำ�แผนก�รัเตร่ัยมบุคล�กรัให้ม่ที่ักษัะใหม่ ผ่�นก�รัเร่ัยนก�รัสำอนออนไลน์ รัวมที่ั้งปรัับ
หลกัสำตูรัก�รัเร่ัยนในภ�คก�รัศก่ษั�ผ�่นว้ที่ย�ลยัเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน ์ที่่�เปิดสำอนในรัะดบัปรัะก�ศน่ยบตัรัว้ช�ช่พ
และสำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอนในรัะดับปร้ัญญ�ตร่ั ปร้ัญญ�โที่ และปร้ัญญ�เอก ที่ั้งหลักสำูตรั 
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ภ�ษั�ไที่ยและหลกัสูำตรัน�น�ช�ต้ ให้ม่ที่กัษัะก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ด้�นเที่คโนโลย่ด้จทั้ี่ลที่่�เหม�ะสำม เป็นก�รัสำร้ั�งที่กัษัะใหม่
ให้กับพนักง�นขององค์กรั ควบคู่ไปกับก�รัสำรั้�งรัะบบน้เวศเพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวก เพ้�มคุณค่�และปรัะสำบก�รัณ์
ที่่�น่�ปรัะทัี่บใจในก�รัใช้ช่ว้ต รัองรัับก�รัขย�ยตัวของธัรุัก้จรูัปแบบใหม่ๆ และแพลตฟอร์ัมก�รัค้�ใหม่ๆ บร้ัษัทัี่จง่มุ่ง
พฒัน�ที่กัษัะของพนักง�นในองค์กรัอย่�งต่อเนื�องและเข้มข้น โดยเฉพ�ะก�รัเสำร้ัมทัี่กษัะที่่�จำ�เป็น และเพ้�มทัี่กษัะใหม่
โดยบร้ัษััที่ฯ เล็งเห็นว่�ก�รัเสำร้ัมที่ักษัะ จะเพ้�มคว�มสำ�ม�รัถของพนักง�นในเน้ือง�นเด้มภ�ยใต้บร้ับที่ใหม่  
ถอืเป็นก�รัเพ้�มคณุค�่ของพนกัง�นตอ่องคก์รั ขณะเด่ยวกนัก�รัเพ้�มที่กัษัะใหมท่ี่่�จำ�เป็น คอื ก�รัพฒัน�ที่กัษัะที่ัง้หมด
ของพนกัง�นสำำ�หรัับเน้ือง�นอื�นๆ ก�รัเร่ัยนรู้ัเที่คโนโลย่ใหม่ๆ หรืัอก�รัฝึกทัี่กษัะที่่�จำ�เป็นและสำ�ม�รัถนำ�ที่กัษัะเหล่�น้่
ไปใช้ในหน้�ที่่�่ใหม่ภ�ยในบรั้ษััที่ฯ เช่น ที่ักษัะก�รัเรั่ยนรัู้เรัื�องด้จ้ที่ัล เป็นต้น นอกจ�กน่ ้บรัษ้ัทัี่ฯ ยงัมุง่พฒัน�ที่กัษัะ
ว้ช�ช่พเฉพ�ะที่�งที่่�สำอดคล้องกับก�รัขย�ยตัวของธัุรัก้จ อ�ที่้ พนักง�นชงก�แฟ (Coffee Maker) ผู้เช่�ยวช�ญ 
ด้�นก�แฟ (Coffee Master) ผู้บร้ัห�รัธัรุักจ้ก�แฟ (Coffee Manager) และผู้เช่�ยวช�ญด้�นก�รับร้ัห�รัจดัก�รัอ�ห�รั 
(Food Master) เป็นต้น และจะม่ก�รัอบรัมที่ดสำอบเพื�อเที่่ยบคุณวุฒ้ และม่แนวที่�งปรัับค่�ตอบแที่นให้เป็นไปต�ม
คุณวุฒ้ที่่�ได้รัับต่อไป

ด้�นก�รัปรัับปรัุงกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นในองค์กรั บร้ัษััที่ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรัรัมก�รัคว�มเป็นเล้ศที่�งธัุรัก้จ 
Business Excellence Committee และคณะที่ำ�ง�นคว�มเป็นเล้ศที่�งธัรุักจ้ Business Excellence Working Team: BEW 
เพื�อก�รัพัฒน�ปรัับปรัุงกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นให้เก้ดปรัะส้ำที่ธั้ผลมุ่งสู่ำคว�มเป็นเล้ศที่�งธัุรัก้จ โดยมุ่งเน้นก�รั 
ปรัับโครังสำร้ั�งองค์กรัให้ม่คว�มกรัะชับ ลดก�รัที่ำ�ง�นหล�ยข้ันตอน สำ่งเสำร้ัมก�รัที่ำ�ง�นที่่�สำ�ม�รัถปรัับเปล่�ยน 
ได้อย่�งรัวดเรั็ว คล่องตัว และสำ่งเสำร้ัมก�รัที่ำ�ง�นรั่วมกันข้�มสำ�ยง�นอย่�งบูรัณ�ก�รัม�กข้่น สำ่งผลให้บร้ัษััที่ฯ  
เป็นองค์กรั 4.0 ที่่�สำ�ม�รัถรัองรัับก�รัเปล่�ยนแปลงในโลกยุคใหม่ได้อย่�งรัวดเรั็ว

ด้�นก�รัพัฒน�บุคล�กรัสำำ�หรัับปรัะเที่ศ นอกจ�กก�รัสำ่งเสำร้ัมก�รัศ่กษั�และพัฒน�บุคล�กรัที่่�ม่คุณภ�พ 
เพื�อรัองรัับธุัรักจ้ค้�ปล่กของปรัะเที่ศไที่ยที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ดำ�เน้นม�อย่�งต่อเนื�อง ผ่�นรัะบบก�รัศก่ษั�ที่ว้ภ�คห่รืัอรัะบบ 
ก�รัเร่ัยนควบคูไ่ปกับก�รัฝึกภ�คปฏ้ิบต้ั รัว่มกบัสำำ�นกัง�นคณะกรัรัมก�รัอ�ช่วศก่ษั� ผ�่นว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�
ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอนในรัะดับปรัะก�ศน่ยบตัรัว้ช�ช่พ และสำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอนในรัะดับปร้ัญญ�ตร่ั
ปร้ัญญ�โที่ และปร้ัญญ�เอก ที่ัง้หลักสูำตรัภ�ษั�ไที่ยและหลกัสูำตรัน�น�ช�ต้แล้ว ในปีที่่�ผ่�นม� บร้ัษัทัี่ฯ ได้ร่ัวมมือกับ
รััฐบ�ลผ่�นโครังก�รัคว�มรั่วมมือภ�ครััฐและเอกชน เพื�อรั่วมกันสำรั้�ง “บัณฑ้์ตพร่ัเม่ยม” ได้แก่ นักศ่กษั�รัะดับ
ปรัะก�ศน่ยบัตรัว้ช�ช่พ (ปวช.) ปรัะก�ศน่ยบัตรัว้ช�ช่พชั้นสำูง (ปวสำ.) และปรั้ญญ�ตรั่ ในสำ�ข�ว้ช�ต่�งๆ ที่ั้งก�รั
จัดก�รันวัตกรัรัมก�รัค้� ก�รัตล�ด ก�รัจัดก�รัธัุรัก้จค้�ปล่ก เที่คโนโลย่ไฟฟ้� และอ�ห�รัและเครัื�องดื�ม

ความเสี�ยงทางด้านการเงิน
บร้ัษััที่ฯ ม่ฐ�นะเปิดต่อคว�มเสำ่�ยงจ�กธัุรัก้จปกต้ซึ่่�งม�จ�กก�รัเปล่�ยนแปลงของอัตรั�ดอกเบ่้ยในตล�ด และ 

อัตรั�แลกเปล่�ยน และจ�กภ�รัะผูกพันต�มสำัญญ�ที่่�ไม่สำ�ม�รัถปฏิ้บัต้ได้ของคู่สำัญญ� 
ณ วนัที่่� 31 ธันัว�คม 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่หน้่ส้ำนที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่ย้จำ�นวน 292,968 ล�้นบ�ที่ เป็นหุ้นกู้ที่่�ม่อตัรั�ดอกเบ่ย้

คงที่่�จำ�นวน 152,996 ล�้นบ�ที่ คด้เป็นสัำดสำว่นร้ัอยละ 52 ของหน้่ส้ำนที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่ย้ที่ัง้หมด โดยอัตรั�ส่ำวนหน้่ส้ำนสุำที่ธั้
ต่อสำ่วนของผู้ถือหุ้นน้ย�มต�มข้อกำ�หนดส้ำที่ธั้หุ้นกู้ เท่ี่�กับ 1.6 เท่ี่� ซึ่่�งไม่เกน้กว่�รัะดับที่่�รัะบไุว้ในข้อกำ�หนดส้ำที่ธัหุ้้นกู้
สำำ�หรัับปี 2563 นอกจ�กน่ ้ บรั้ษััที่ฯ ม่เง้นกู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเง้น สำกุลเง้นดอลล�รั์สำหรััฐฯ เที่่ยบเที่่�สำกุล 
เง้นบ�ที่ ค้ดเป็นจำ�นวน 66,551 ล้�นบ�ที่ เพื�อก�รัลงทีุ่นที่่�ให้ได้ซึ่่�งหุน้หรืัอผลปรัะโยชน์ก�รัลงที่นุในสำดัส่ำวนร้ัอยละ 40 
ของหุ้นที่่�จำ�หน่�ยได้แล้วที่ั้งหมดของบร้ัษััที่ เที่สำโก้สำโตร์ัสำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด และ Tesco Stores (Malaysia)  
Sdn. Bhd. 


