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			การบริหารความเส่ียง	

2.	การบริหารความเสี่ยง	

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	

สิ่งตอบแทน
สร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง
สร้างความตระหนักถึง

การบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน 
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย

ของการท�างาน

กรอบงานความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องเหมาะสม

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้
จะต้องได้รับการสื่อสาร

โดยทั่วทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำา
สื่อสารหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องให้ 
ความส�าคัญ ทั้งในการบริหารระดับสูงหรือกลาง 
ควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โครงสร้างองค์กร
ก�าหนดสภาพแวดล้อมองค์กรที่เหมาะสม
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
และการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่มีคุณภาพ

การบริหาร
ระดับสูง

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

บทบาท
และหน้าที่

การก�ากับดูแลความเสี่ยงที่รับได้

ความโปร่งใส

รางวัล

วัฏจักร
ของพนักงาน

วัฒนธรรมและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง	

ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับเลือกให้ติดดัชนีความย่ังยืน
ดาวโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน กระบวนการบริหาร
ความเสีย่งของบรษัิทเป็นไปตามมาตรฐานโลก และได้คะแนนร้อยละ  
100 ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเป็นปีที่ 2  
ติดต่อกัน

บริษัทยังคงปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในกลยุทธ์
ทางธุรกิจและการด�าเนินงานทั้งองค์กร เริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและบังคับให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยท�าให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย กรอบการท�างาน 
แนวปฏิบัต ิและโครงสร้างของการบรหิารความเสีย่ง แสดงให้เหน็ถงึ 
การสือ่สารอย่างเป็นทางการ บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานมทีศันคติ
ทีด่ต่ีอการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมนบัแต่วันแรกทีร่่วมงาน 
กับบริษัท และตลอดระยะเวลาที่พนักงานท�างานกับบริษัท  
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม 
ด้านการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมต่อเนื่อง และการอัปเดต 
ข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ในการวางแผนทางธุรกิจ การตัดสินใจ และการด�าเนินงานตัวอย่าง
ของการพิจารณาที่ส�าคัญ รวมถึง

• การพจิารณาความเสีย่งระดบักลยุทธ์ในช่วงกระบวนการพฒันา
กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้

• การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ซึ่งรวมถึง 
การเข้าซือ้และการควบรวมกิจการ การลงทนุทางธุรกจิประเภทใหม่  
รายจ่ายการลงทุนขนาดใหญ่ รวมอยู่ในการบริหารความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาความเสี่ยง 
และแผนบริหารความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม  

• บริษัทมีนโยบายการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
ของกลุ ่ม ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อลูกค้า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
และแนวทางปฏบัิตด้ิานการบรหิารเงนิทนุและธรรมาภบิาล ตวัชีวั้ด 
ที่ใช้ในการพิจารณา และความเส่ียงที่ยอมรับได้ผ่านการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัท และถูกน�าไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร 
และควบคุมที่ส�าคัญส�าหรับทีมบริหารและการเงินทั่วโลก  

• คณะกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน น�าโดยประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการ ดูแลกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงด้าน 
ความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด 

• คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น�าโดยประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารในฐานะ 
ประธานคณะกรรมการ ดูแลกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด 

กรอบงานการบริหารความเสี่ยง

กรอบงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทก�าหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO ERM และ ISO 31000 การบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรอบงานการบริหารความเส่ียงก�าหนด
ให้มกีารระบุปัจจัยเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การจัดการ การตดิตาม และการสือ่สารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดโอกาสของการ
เกิดความเสี่ยงซ�้า และจ�ากัดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัท กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนด�าเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
กลุ่มบริษัท ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัทในเครือ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นปัจจัยส�าคัญที่ไทยยูเนี่ยนใช้พิจารณาก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูงเป็นความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้องก�าหนดให้มีมาตรการจัดการ
และแผนจ�ากัดความเสี่ยงในทันที

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ก�าหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่
ก�ากับดแูลการบรหิารความเสีย่งองค์กรทีส่�าคัญ โดยตระหนกัและดแูลให้อยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ของบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงและการจ�ากัดความเสี่ยงอยู่เสมอ ประธาน
กรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารดแูลให้มกีารด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กร ฝ่าย
บรหิารความเสีย่งรายงานตรงต่อประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และขับเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งให้ค�าแนะน�า กรอบการท�างาน และขั้นตอนต่างๆ ต่อบริษัทย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บรหิารความเสีย่งในส่วนงานทีต่นรบัผิดชอบ อ่านข้อมลูเพิม่เตมิได้จากรายงานการก�ากับดแูลกิจการ ในหวัข้อบทบาทและความรบัผิดชอบ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญทุกปัจจัย จะต้องก�าหนดดัชนีชี้วัด 
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด โดย KRI จะส่งสัญญาณล่วงหน้าของความเสี่ยง 
ที่ก�าลังเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ ของกิจการ และสามารถเป็นได้ทั้งดัชนี 
ชีวั้ดทีส่าเหต ุ(Leading indicator) หรอืดชันวัีดผลทีเ่กดิข้ึนแล้ว
จากการปฏิบัติงาน (Lagging indicator) ตัวอย่างเช่น บริษัท
ตดิตามแนวโน้มการเกิดภยัตามธรรมชาตกัิบสิง่ทีเ่กดิข้ึนจรงิ รวมทัง้ 
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน หรือกฎหมายและระเบียบใหม่
ของแต่ละประเทศทีบ่รษัิทมกีารด�าเนนิงานอยู่เพือ่ตดิตามความเสีย่ง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบจาก
การเกิดภัย
ตามธรรมชาติ

ไม่มีผลกระทบ

ระดับโรงงาน

ระดับกลุ่มบริษัท

แนวโน้มการเกิดภัย
ตามธรรมชาติ

ต�่า

ปานกลาง

สูง

การเปลี่ยนแปลงของ
กฏหมายและกฏระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

มีโอกาส
แต่จัดการได้
ค่อนข้างแน่นอนที่จะ

เกิดแต่จัดการได้	หรือมีโอกาสเกิด
แต่มีความท้าทายในการจัดการ

ค่อนข้างแน่นอน
ที่จะเกิดและมี
ความท้าทาย
ในการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม

ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง	ระดับบริษัทย่อย

วัฒนธรรมองค์กร
ด้านความเสี่ยง
ของไทยยูเนี่ยน




