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กรอบงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทก�ำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO ERM และ ISO 31000 การบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรอบงานการบริหารความเสี่ยงก�ำหนด
ให้มกี ารระบุปจั จัยเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง การจัดการ การติดตาม และการสือ่ สารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ลดโอกาสของการ
เกิดความเสี่ยงซ�้ำ และจ�ำกัดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัท กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
กลุ่มบริษัท ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัทในเครือ

ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับเลือกให้ติดดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานโลก และได้คะแนนร้อยละ
100 ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน
บริษัทยังคงปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในกลยุทธ์
ทางธุรกิจและการด�ำเนินงานทั้งองค์กร เริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและบังคับให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย กรอบการท�ำงาน
แนวปฏิบตั ิ และโครงสร้างของการบริหารความเสีย่ ง แสดงให้เห็นถึง
การสือ่ สารอย่างเป็นทางการ บริษทั สนับสนุนให้พนักงานมีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ่ การบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมนับแต่วนั แรกทีร่ ว่ มงาน
กั บ บริ ษั ท และตลอดระยะเวลาที่ พ นั ก งานท� ำ งานกั บ บริ ษั ท
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ ง และการอั ป เดต
ข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ในการวางแผนทางธุรกิจ การตัดสินใจ และการด�ำเนินงานตัวอย่าง
ของการพิจารณาที่ส�ำคัญ รวมถึง

• การพิจารณาความเสีย่ งระดับกลยุทธ์ในช่วงกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้
• การบริ ห ารความเสี่ ย งในการลงทุ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ ซึ่ ง รวมถึ ง
การเข้าซือ้ และการควบรวมกิจการ การลงทุนทางธุรกิจประเภทใหม่
รายจ่ายการลงทุนขนาดใหญ่ รวมอยู่ในการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะพิ จ ารณาความเสี่ ย ง
และแผนบริหารความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม
• บริษัทมีนโยบายการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ของกลุ ่ ม ครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อลูกค้า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารเงินทุนและธรรมาภิบาล ตัวชีว้ ดั
ที่ใช้ในการพิจารณา และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
และควบคุมที่ส�ำคัญส�ำหรับทีมบริหารและการเงินทั่วโลก
• คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน น�ำโดยประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการ ดู แ ลกลยุ ท ธ์ แ ละการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด
• คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
น�ำโดยประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ ดูแลกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งองค์กรทีส่ ำ� คัญ โดยตระหนักและดูแลให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงและการจ�ำกัดความเสี่ยงอยู่เสมอ ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดูแลให้มกี ารด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องค์กร ฝ่าย
บริหารความเสีย่ งรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ กรอบการท�ำงาน และขั้นตอนต่างๆ ต่อบริษัทย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารความเสีย่ งในส่วนงานทีต่ นรับผิดชอบ อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้จากรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน

คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม

ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง ระดับบริษัทย่อย

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

วัฒนธรรมและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ไทยยูเนี่ยนใช้พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูงเป็นความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้องก�ำหนดให้มีมาตรการจัดการ
และแผนจ�ำกัดความเสี่ยงในทันที

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
สิ่งตอบแทน
สร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง
สร้างความตระหนักถึง
การบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย
ของการท�ำงาน

กรอบงานความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้
จะต้องได้รับการสื่อสาร
โดยทั่วทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

วัฏจักร
ของพนักงาน

ภาวะผู้น�ำ
สื่อสารหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส�ำคัญ ทั้งในการบริหารระดับสูงหรือกลาง
ควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การบริหาร
ระดับสูง

รางวัล

ผลกระทบจาก
การเกิดภัย
ตามธรรมชาติ

แนวโน้มการเกิดภัย
ตามธรรมชาติ

ระดับโรงงาน

ปานกลาง

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมองค์กร
ด้านความเสี่ยง
ของไทยยูเนี่ยน
ความโปร่งใส

ความเสี่ยงที่รับได้

บทบาท
และหน้าที่

การก�ำกับดูแล

โครงสร้างองค์กร
ก�ำหนดสภาพแวดล้อมองค์กรที่เหมาะสม
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่มีคุณภาพ

ไม่มีผลกระทบ

ระดับกลุ่มบริษัท

ต�่ำ

การเปลี่ยนแปลงของ
กฏหมายและกฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
เกิดแต่จัดการได้ หรือมีโอกาสเกิด
แต่มีความท้าทายในการจัดการ

สูง

มีโอกาส
แต่จัดการได้
ค่อนข้างแน่นอนที่จะ

ค่อนข้างแน่นอน
ที่จะเกิดและมี
ความท้าทาย
ในการจัดการ

ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ทุ ก ปั จ จั ย จะต้ อ งก� ำ หนดดั ช นี ชี้ วั ด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด โดย KRI จะส่งสัญญาณล่วงหน้าของความเสี่ยง
ที่ก�ำลังเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ ของกิจการ และสามารถเป็นได้ทั้งดัชนี
ชีว้ ดั ทีส่ าเหตุ (Leading indicator) หรือดัชนีวดั ผลทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
จากการปฏิบัติงาน (Lagging indicator) ตัวอย่างเช่น บริษัท
ติดตามแนวโน้มการเกิดภัยตามธรรมชาติกบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมทัง้
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือกฎหมายและระเบียบใหม่
ของแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั มีการด�ำเนินงานอยูเ่ พือ่ ติดตามความเสีย่ ง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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