
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทัมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีหน่วยงำน
บริหำรควำมเส่ียง และหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน  
เป็นกลไกในกำรท�ำงำน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ 
หลักกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  

กรอบการบร�หารความเสี่ยงและภาวะว�กฤตเพ�่อการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน

การบร�หารความเสี่ยง
ก�อนเกิดเหตุ1 2 3การจัดการภาวะว�กฤต

ระหว�างเกิดเหตุ
การฟ��นฟ�ผลจากความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ

ระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

จัดลําดับความเสี่ยง

กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ดําเนินการและติดตามผล

ลําดับเหตุการณ�ของอุบัติการณ�
วัตถุประสงคการฟนฟ�โดยภาพรวม : กลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

Incident Response

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

Business Continuity Recovery / Resumotion 
Back to Normal

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

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

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

ช�วงเวลาเกิดอุบัติการณ�

กําหนดกลยุทธ�

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทำงขององค์กร ลดผลกระทบ 
จำกควำมไม่แน่นอนของปัจจยัต่ำง ๆ  ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะสรุปและรำยงำนผลกำร 
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
คณะกรรมกำรบริษทั ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือกำรสอบทำนประสิทธผิลของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงคือกลไกในกำรระบุแนวโน้มและ
ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมี
หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Unit) ท�ำหน้ำที่
ก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพสำมำรถท�ำให้

องค์กรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตำมเป้ำหมำยได้ ตลอดจนสำมำรถสร้ำง
คณุค่ำให้กบักลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มภำยใต้นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงขององค์กร 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยมีหน่วยงำนก�ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Corporate Legal 
& Compliance Unit : L&C) ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลให้หน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ในบริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท�ำหน้ำที่
เป็นศูนย์กลำงในกำรติดตำม รวบรวมประกำศกฎระเบียบจำก 
ภำครัฐที่ออกมำใหม่ และสื่อสำรให้พนักงำนทรำบ โดยในปี 2563 
หน่วยงำน L&C ได้จดัอบรมให้ควำมรู้แก่บคุลำกรของบริษทัเกีย่วกบั

พระรำชบญัญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทรำบถงึ
สิทธิประโยชน์รวมถึงตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยดังกล่ำว นอกจำกนี้ ในปี 2563 มีประกำศระเบียบ 
หรือกฎหมำยต่ำง ๆ จำกภำครัฐทีเ่กีย่วข้องกบับริษทั กว่ำ 970 ฉบบั 
ทีห่น่วยงำน L&C ได้ส่ือสำรและก�ำกับให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพ่ือ
ปฏิบติัตำมกฎระเบยีบหรือประกำศภำครัฐดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
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บริษัทจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1  กลุ่มควำมเสี่ยงท่ัวไปที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในกำรด�ำเนินงำน 
 2  กลุ่มควำมเสี่ยงด้ำนควำมย่ังยืน หรือควำมเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน 
 3  กลุ่มควำมเสี่ยงท่ีเกิดใหม่ 

โดยบริษัทมีกำรประเมินควำมเส่ียงเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนมีกำรอบรมตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ (Risk Champion)  
ในหัวข้อที่สอดคล้องกับมำตรกำรลดควำมเสี่ยงในแต่ละไตรมำส มีกระบวนกำรควบคุมภำยใน และมีกำรติดตำมควำมเสี่ยง
และผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด ดังนี้

ประเมินความเสี่ยง
คัดเลือกกระบวนการ

ที่มีความเสี่ยงสูง
กําหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

สุมตรวจประเมินมาตรการ
ควบคุมโดยผูตรวจสอบ

ทบทวน Internal Process 
Risk & Control ทุกไตรมาส

• โดย Risk Champion
• ความเสี่ยงที่มีการประเมิน ไดแก 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและขอบังคบั ขอมูลสาํคญั
 รั่วไหล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หยุดชะงัก สิทธิมนุษยชน การทุจร�ต
 ในองคกร การสุมตรวจ
 การดําเนินงานของหนวยงาน
 ภาครัฐ และการรองเร�ยน
 จากผูบร�โภค

• ในป 2563 มีกระบวนการที่มีความ
 เสี่ยงสูง 25 กระบวนการ จากการ
 ประเมิน 254 กระบวนการ ครอบคลุม
 กระบวนการของสายงานการตลาด
 และบร�หารผลิตภัณฑ สายงานจัดซื้อ 
 สายงานกระจายสินคา

• ในป 2563 มีการกําหนดมาตรการ
 ควบคุมทั้งหมด 10 มาตรการ 
 สําหรับกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง 
 25 กระบวนการ
• มีการสื่อสารมาตรการควบคุม
 ความเสี่ยงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
 รวมกับ Risk Champion

• ผูตรวจสอบประกอบดวย
 หนวยงานบร�หารความเสี่ยง 
 หนวยงาน Corporate 
 Process Simplification  
 และหนวยงานตรวจสอบ

• ทบทวนโดย Risk Champion 
 รวมกับหนวยงานเจาของ
 กระบวนการ

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมลูกค้า
เปลีย่นตามวถิชีวีติใหม่ 
(New Normal)
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ลูกค้ำตระหนัก
ถงึควำมปลอดภัยมำกข้ึน ท�ำให้แนวโน้ม 
พฤติกรรมของลูกค้ำเปล่ียนแปลงไป 
ตำมวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal 
รวมถึงพฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำ
ของผู้บริโภคที่ต้องกำรควำมสะดวก 
และรวดเร็วในสังคมดิจิทัล ส่งผลถึง
แนวโน้มของจ�ำนวนลูกค้ำที่อำจเข้ำมำ
ใช้บริกำรในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นลดลง

แนวทางการจัดการ
• พัฒนำรูปแบบและช่องทำงกำรเข้ำถึงสินค้ำ และบริกำรส�ำหรับ

ลูกค้ำผ่ำนรูปแบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O) ทั้งส่วนของร้ำน
เซเว่นอเีลฟเว่นและออนไลน์ โดยจดัโปรโมชันต่ำง ๆ ให้ลูกค้ำส่ังซือ้
สินค้ำผ่ำนร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่นทัว่ประเทศ และผ่ำนระบบออนไลน์
ทกุแพลตฟอร์ม เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกให้ลูกค้ำในทกุกำรซือ้สินค้ำ
และบริกำรในชุมชนทุกพื้นที่ 

  ความเสี่ยงเกิดใหม่
 
บริษัทมีกำรทบทวนประเดน็และแนวโน้มที่อำจเป็นควำมเสีย่งต่อกำรด�ำเนนิธุรกิจ ตลอดจนวเิครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ  
ที่อำจเป็นประเด็นหรือควำมเส่ียงใหม่เป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือมุ่งหำมำตรกำรและแนวทำงกำรจัดกำรในกำรรองรับควำมเส่ียง 
ดังกล่ำว พร้อมทัง้สำมำรถตอบสนองต่อควำมเส่ียงน้ันได้อย่ำงทนัท่วงท ีโดยในปี 2563 มีประเด็นควำมเส่ียงเกิดใหม่ทีส่่งผล 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 6 ประเด็น ดังนี้
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัว (Super-aged Society)
จำกอตัรำกำรเกิดของประชำกรใหม่ทัว่โลก 
ที่มีแนวโน้มลดลง และประชำกรบนโลก
มีอำยุ ยืนยำว ข้ึน เป ็นป ัจจัยส� ำคัญที่ 
ท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงโครงสร้ำง
ประชำกร สู ่ สั งคมผู ้ สู งอำ ยุ  รวมทั้ ง
ประเทศไทยเองก็ก�ำลังจะกลำยเป็นสังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ 
ซึ่งพฤติกรรมของผู้สูงอำยุในปัจจุบันน้ัน 
มีควำมต้องกำรส่ิงที่ ดีที่ สุด ปลอดภัย
ที่สุด และใช้งำนง่ำยที่สุด รวมถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่ำง ๆ  ทีจ่ะเข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตได้ง่ำยขึ้น 

ความเสี่ยงจากการเกิด
โรคระบาดใหญ่บ่อยขึ้น
และกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต
จำกกำรแพร่ระบำดคร้ังใหญ่ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19  ในปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์
เช่ือว่ำมนุษย์อำจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
โรคน้ีต่อไป อีกทั้งคำดว่ำยังมีเช้ือไวรัสอีก
มำกมำยที่สำมำรถกลำยเป็นโรคชนิดอื่น
ได้อีก ทั้งนี้ กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
ในลักษณะน้ีมีโอกำสจะเกิดข้ึนได้บ่อยและ
กลำยเป็นเรื่องปกติในอนำคต ซึ่งอำจส่งผล 
ต่อกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจ และกระตุ้น
ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคสู่วิถชีีวิตใหม่ (New Normal) มำกข้ึน 

แนวทางการจัดการ
พัฒนำสินค้ำและบริกำรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำกลุ่มผู้สูงอำยุ ดังนี้

แนวทางการจัดการ
พัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองให้เท่ำทันกับกำรเปล่ียนแปลง 
ที่ เกิดข้ึน เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรได้สะดวก 
และปลอดภัย ดังนี้

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

ตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ  
(Vending Machine)

ชองทางการชําระผาน 
Mobile Application Counter Service pay

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

พัฒนาสินคาประเภท
อาหารและเคร�่องดื่ม

เพ�่อสงเสร�มสุขภาพและ  
สุขภาวะที่ดี

ชองทางการเขาถึง
สินคาและบร�การ

• มุมจําหนายผัก ผลไมสด สมุนไพร 
 และสินคาสุขภาพครบวงจร

• มุมจําหนายยาสามัญประจําบาน
 และผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ “eXta”

เปดมุมสินคาสุขภาพ 

50 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคจากกระแส
เรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัจจุบันขยะพลำสติกเป็นหนึง่ในปัญหำ
ส่ิงแวดล้อมทีท่ัว่โลกให้ควำมส�ำคญั รวมถงึ 
ผู ้บริโภคเกิดกำรตระหนักถึงปัญหำ
ที่ เกิดข้ึนและเกิดกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปสู่กำรลดกำรใช้พลำสติก
และต้องกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่ใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการจัดการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรใหม่
ของลูกค้ำที่เปล่ียนแปลงไปตำมกระแส
เศรษฐกจิหมุนเวียน โดยมีกำรวำงกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการขาดแรงงาน
ทักษะใหม่จากการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อเป็นดิจิทัล อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมก้ำวหน้ำข้ึน 
ท�ำให้รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจต้องมี 
กำรปรับเปล่ียนให้เป็นระบบดิจิทัลเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำร และพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป กำรเสริม 
ทกัษะกำรท�ำงำนทีจ่�ำเป็นส�ำหรับพนักงำน 
ให้เท่ำทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จงึเป็น 
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และเพิ่มมูลค่ำให้กับองค์กร 

แนวทางการจัดการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และจัดท�ำแผนกำรเตรียมบุคลำกรให้มีทักษะใหม่ 
ดังนี้

ปรับหลักสูตรการเร�ยนใหมีเร�่องทักษะการดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาว�ชาชีพเฉพาะทางที่สอดคลองกับขยายตัวทางธุรกิจ อาทิ 
ผูเชี่ยวชาญดานกาแฟ ผูเชี่ยวชาญดานการบร�หารจัดการอาหาร

ปรับโครงสรางองคกรใหมีความกระชับ ลดการทํางานหลายขั้นตอน 
สงเสร�มการทํางานที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว และการทํางาน
รวมกันขามสายงานอยางบูรณาการ

รวมมือกับภาครัฐเพ�่อรวมสราง “บัณฑิตพร�เมี่ยม” ในสาขาว�ชาตาง ๆ 
อาทิ การจัดการธุรกิจคาปลีก เทคโนโลยีไฟฟา อาหารและเคร�่องดื่ม

กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรตลอดห่วงโซ่อุปทำน รวมถึงเสริมสร้ำง 
ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรขยะ เพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน 
ให้กับส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชน อีกด้วย โดยกำรก�ำหนด
มำตรกำรจัดกำรต่ำง ๆ ผ่ำนกลยุทธ์เซเว่น โก กรีน อำทิ 
• กำรส่งเสริมให้ลูกค้ำปฏิเสธกำรใช้ถุงพลำสติกและเปลี่ยนมูลค่ำ

ถุงพลำสติกเป็นเงินบริจำค ได้แก่ โครงกำร “รวมพลังคนไทย 
เลิกใช้ถุงพลำสติก”

• กำรน�ำวัสดุเหลือใช้และขยะพลำสติกกลับมำใช้ใหม่และแปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์ อำทิ โครงกำร 7 Go Green Recycled Plastic  
Road เปล่ียนขยะพลำสติกเป็นถนน โดยน�ำร่องพัฒนำพ้ืนที ่
ลำนจอดรถหน้ำร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้นแบบ
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ความเสี่ยงจากข้อมูลบริษัทถูก
ปลอมแปลง
ควำมก้ำวหน้ำทำงดิจิทัลสมัยใหม่ส่งผล
ให้กำรปลอมแปลงเน้ือหำ ภำพถ่ำย วิดีโอ 
เสียงหรือข้อควำมต่ำง ๆ รวมถึงกำรแพร่
กระจำยของข่ำวสำรปลอมเพ่ิมมำกข้ึน
อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง 
กำรวำงตัวตนในโลกดิจิทัลในกำรเผยแพร่
ข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ เพ่ือ
รักษำภำพลักษณ์และควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันขององค์กร 

แนวทางการจัดการ
ปรับรูปแบบธรุกจิให้รองรับสังคมดิจทิลัได้อย่ำงมีประสิทธภิำพมำกย่ิงข้ึน อำทิ
• กำรน�ำปัจจัยด้ำนกำรเปล่ียนผ่ำนเพ่ือเป็นดิจิทัล และเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมที่เข้ำมำสร้ำงตลำดและมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ (Disruptive 
Technology) เข้ำเป็นส่วนหน่ึงในกำรจดัท�ำแผนกลยุทธ์องค์กรทัง้ระยะส้ัน 
และระยะยำว

• พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ เพ่ือให้สำมำรถติดต่อ
ส่ือสำร รับฟังควำมคดิเห็นและเข้ำถึงลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และใกล้ชิดมำกข้ึน รวมถึงกำรท�ำกจิกรรมส่งเสริมกำรขำย ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถอื อำท ิ เฟซบุก๊ “7-Eleven 
Thailand” แอปพลิเคชันไลน์ ยูทูป

 โครงการค้นหาภัยมืด (Black Swan)

บริษัทด�ำเนินโครงกำรค้นหำภัยมืด หรือ Black Swan เพ่ือสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กรต้ังแต่ผู้บริหำรจนถึงพนักงำนร่วมกันค้นหำควำมเส่ียงขององค์กร  
ทีเ่ป็นควำมเส่ียงทีอ่ำจท�ำให้องค์กรไม่บรรลุเป้ำหมำย อกีทัง้ส่งผลให้เกดิควำมไม่ม่ันคงและ
ไม่ปลอดภัยต่อองค์กร โดยจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมประกวดประเด็น
ควำมเสี่ยงผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย อำทิ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์คิวอำร์โค้ด (Black 
Swan Online) ภำยใต้แนวคดิ “กำรค้นหำและกำรแก้ไขเพ่ือช่วยควบคมุป้องกนัและรับมือ
ภยัมดืที่อำจจะเกิดขึน้” โดยประเดน็ควำมเสีย่งที่ได้รบัรำงวลัจะถกูน�ำมำพจิำรณำส�ำหรบั
ผู้บริหำรในกำรออกมำตรกำรรองรับ ซึ่งสำมำรถน�ำมำพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติจริงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้ประเด็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 6 ประเด็น ดังนี้ 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1,849 ประเด็นความเส่ียง 
ที่พนักงานส่งเข้าประกวด

5 ประเด็นความเสีย่ง
ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
• ข้อมูลส�าคัญส่วนบุคคลรั่วไหล
• ความสามารถในการรับมือ  
 โรคระบาดระลอกใหม่ 
• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
• สินค้าและบริการ 
• สิทธิมนุษยชน
 และความปลอดภัย

การดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

กระบวนการทํางาน สินคาและบร�การ

การวาจาง
หนวยงานภายนอก

ความยั่งยืนองคกร กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับบร�ษัทในกลุม

1 2 3

4 5 6
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