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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
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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

