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โรคระบาดและความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ปัจจัยเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจ

ค�ำอธิบายและผลกระทบ
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลชั้นน�ำในระดับโลกที่ผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการบริษัทผันแปรตามความเสี่ยง
หลากหลายรูปแบบทีม่ อี ยูใ่ นอุตสาหกรรมอาหารทะเล บริษทั สามารถบริหารความเสีย่ งหลายด้านเพือ่ จ�ำกัดผลกระทบ และ/หรือลดโอกาส
เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสี่ยงบางประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
สถานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัท

ความเสี่ยงปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
เรดาร์ด้านล่างแสดงให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2564 และพัฒนาการระดับความเสี่ยง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

แผนภาพความเสี่ยง
การแข่งขันใน
ความเสี่ยง
อุตสาหกรรมปลา ทางกลยุทธ์
และอาหารทะเล

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
และความเสี่ยงอื่นทางการเงิน

คงที่

ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
โรคระบาดและความท้าทาย
ของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ลดลง

สูง
ปานกลาง - สูง

เพิ่มขึ้น
วัตถุดิบ
ความเสี่ยงจากกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ขยะพลาสติก
ในท้องทะเล

ปานกลาง

การปฏิบัติการ
และความปลอดภัย
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย
และการปฏิบัติตาม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

อุปสรรค
ทางการค้า

ความเสี่ยงในการลงทุน

การจัดการ
สินค้าคงเหลือ

การปฏิรูปเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
และการเคลื่อนย้ายตลาด

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากโควิด 19 แต่สถานการณ์นี้ยังน�ำมาซึ่งโอกาสหลายด้าน เช่น
1. ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น เพื่อบริโภคเองและเพื่อสัตว์เลี้ยง
2. โอกาสในการตอกย�้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการปรับตัวในการด�ำเนินธุรกิจและความสามารถในการส่งมอบสินค้า
ของบริษัทในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้
3. เป็นโอกาสส่งมอบความช่วยเหลือด้ามนุษธรรมแก่ชุมชนที่บริษัทด�ำเนินงานอยู่

ความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงาน

บริษัทยังคงด�ำเนินมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำ เนินงานของบริษัท และกิจกรรมที่อยู่
นอกเหนือจากเรื่องสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมทั้งปฏิบตั ติ ามมาตรการต่างๆ ตามทีท่ างการก�ำหนดเพือ่ สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องของการด�ำเนินธุรกิจและเพื่อให้บริษัทสามารถ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนือ่ งแก่ลกู ค้า บริษทั ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวังในการบริหารแบรนด์ระดับโลกของเราทั้ง 15 แบรนด์ โรงงานผลิตและส�ำนักงานกว่า 10 แห่งของเราใน 16 ประเทศ
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ในส่วนของการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน แผนบริหารความต่อเนื่องครอบคลุมด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
การเพิ่มการผลิตในสินค้าส�ำคัญบางประเภท การเพิ่มสินค้าคงคลังส�ำหรับสินค้าบางประเภท การทบทวนและอัพเดทการบริหาร
ซัพพลายเออร์เพื่อลดความเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ เช่น การพึ่งพิงซัพพลายเออร์เฉพาะบางรายมากเกินไป และการพัฒนาแผนกรณี
ใช้โรงงานผลิตทางเลือก ในด้านการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และน�้ำมันพืช เราใช้นโยบาย เช่น การท�ำสัญญา FOB การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
กับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้ค้าปลีก และการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อจ�ำกัดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งกระทบทั้งอุตสาหกรรม
โดยรวม ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตที่เข้มแข็งของยอดขายและก�ำไรสุทธิ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานในระยะสั้น
และผลกระทบจากโรคระบาด
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

ส่วนรายละเอียดในหน้าถัดไปบริษัทได้ระบุถึงรายละเอียดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนการบริหารและจ�ำกัด
ความเสี่ยง ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนตามที่แผนการบริหารและจ�ำกัดความเสี่ยงมุ่งประสบผล องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน
ตามกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปมีรายละเอียดดังด้านล่าง

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

ขยายธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน
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ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
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ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
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การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

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

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ในปี 2564 ยังคงมีความท้าทายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. สุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมา
2. ความท้าทายเรื่องก�ำลังการผลิต เนื่องจากการขาดแรงงาน และการปิดโรงงานบางแห่งชั่วคราว
3. ความท้าทายเรื่องห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น การขาดตู้คอนเทนเนอร์ และระยะเวลา
การขนส่งที่นานขึ้น
4. ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากบรรจุภัณฑ์และน�้ำมันพืช ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสินค้าที่จ�ำหน่ายอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

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

ความเสี่ยง
ทางการเงิน

การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด 19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตผู้คน ธุรกิจต่างๆ
และเศรษฐกิจโลก ซึ่งรวมถึงไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปด้วย ซึ่งบริษัทมีโรงงานผลิต ส�ำนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภคทั่วโลก
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ความเสี่ยงในการลงทุน

กุ้ง

ค�ำอธิบายและผลกระทบ

โดยรวม ราคาวัตถุดบิ กุง้ ไทยในปี 2564 ต�ำ่ กว่าปี 2563 แม้วา่ อุปทานยังคงมีอยูจ่ ำ� กัด ทั้งนี้ เป็นเพราะผูเ้ ลีย้ งกุง้ ต้องเผชิญกับการควบคุม
การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง (โรคขี้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว โรคอีเอชพี โรคอีเอ็มเอส และอืน่ ๆ) ท�ำให้ผ้เู ลี้ยงกุ้งชะลอการเลี้ยง และการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้ง การระบาดของโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารโดยรวม แต่ธุรกิจบริการด้านอาหารในตลาด
ส่งออกหลักและตลาดในประเทศฟื้นตัวเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และข้อปฏิบัติเรื่องการเว้นระยะห่างในระหว่างปี
โดยทั่วไป การอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่น (เงินบาท) เมื่อเทียบกับประเทศส่งออกกุ้งหลักอื่นๆ ช่วยกระตุ้นการส่งออกของไทย
ในปี 2564 เมื่อราคาวัตถุดิบในรูปสกุลเงินดอลลาร์ลดลง บริษัทผลิตภัณฑ์แปรรูปและผู้ส่งออกโดยรวมได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการขนส่งอันเนื่องจากขาดตู้คอนเทนเนอร์และความแออัดที่ท่าเรือ เป็นภาระต้นทุนหลักและเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่ออุตสาหกรรม บริษัทจัดจ�ำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็งในสหรัฐอเมริกา (บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์) ได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดจากระดับอุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลกัน ในประเทศผู้ผลิตหลัก และต้นทุนสินค้าคงคลังของบริษัท
แต่ทั้งนี้ บริษัท ได้ลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการพัฒนาและกระจายฐานคู่ค้าและลูกค้าให้มีความหลากหลายและลดการกระจุกตัว

จากกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาว บริษัทไม่เพียงแต่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจหลักเท่านั้น แต่เรายังมองหา
โอกาสกระจายธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยขยายงานสู่ธุรกิจที่น่าสนใจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยให้ความส�ำคัญกับธุรกิจอาหารสัตว์
เลี้ยง ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจโปรตีนทางเลือก ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ซึ่งมีโอกาสสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์
co-product และสร้างธุรกิจที่มีส่วนต่างก�ำไรสูง และมีการเติบโตสูง โดยให้ความส�ำคัญกับธุรกิจส่วนประกอบอาหาร อาหารเสริม และ
โปรตีนทางเลือก รวมถึงสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารเชิงนวัตกรรม แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจะน�ำมาซึ่งโอกาสจ�ำนวนมาก แต่ก็ท�ำให้เรา
มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต�่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ มีความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ มีความเสี่ยงของการเลือก
เทคโนโลยี มีความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอื่นๆ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

แซลมอน

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ
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ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

ขยายธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

วัตถุดิบ
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
ทูน่า
ในปี 2564 ราคาปลาทูนา่ พันธุท์ อ้ งแถบ (Skipjack) ในมหาสมุทรแปซิฟกิ ตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟกิ กลางมีความผันผวนน้อยกว่า
ปีกอ่ นๆ เนือ่ งจากอุปสงค์ทลี่ ดลงจากผลกระทบของโรคระบาด ประกอบกับค่าขนส่งทางทะเลทีเ่ พิ่มขึ้น ตลาดการซื้อ-ขายปลา ณ กรุงเทพฯ
ผันผวนในกรอบแคบๆ ตลอดทั้งปี ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 การประมงค่อนข้างดีประกอบกับอุปสงค์ที่ลดลง ท�ำให้ราคาปลาทูน่า
พันธุ์ท้องแถบอยู่ในระดับต�่ำ การจับปลาชะลอตัวลงในไตรมาส 3 เนื่องจากเป็นช่วงที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกห้ามเรือประมงจับปลา
ด้วยเครื่องมือล่อปลา และเกิดปรากฏการณ์ลานีญา ในทางตรงกันข้าม ค่าขนส่งทางทะเลทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงยิ่งท�ำให้อุปสงค์ลดลง ด้วยเหตุนี้
ราคาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skipjack) มีราคาเพิ่มขึ้นพอสมควรในไตรมาส 3 สถานการณ์การจับปลาและปริมาณปลาในไตรมาส 4 แย่ลง
เนื่องจากพายุโซนร้อนหลายระลอกท�ำให้การประมง ได้ปริมาณปลาลดลงและราคาสูงขึ้นตลอดไตรมาส 4 ปริมาณและราคาของปลาทูน่า
พันธุค์ รีบเหลือง (Yellowfin) และพันธุค์ รีบยาว (Albacore) ทรงตัวในตลาดกรุงเทพฯ และเคลือ่ นไหวอยูใ่ นกรอบปกติตลอดปี 2564

ราคาปลาแซลมอนน�้ำหนัก 3 - 6 กิโลกรัมในตลาดโลกเฉลี่ยทั้งปี 2564 กลับไปอยู่ในระดับก่อนเกิดโควิด 19 ในด้านอุปทาน สินค้าจาก
สก็อตแลนด์ขาดตลาดเล็กน้อยยกเว้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศและปัจจัยทางชีววิทยา

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทูน่า
บริษทั มีหน่วยงานจัดซื้อปลาระดับกลุม่ บริษทั ซึ่งประกอบไปด้วย ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ
เชิงกลยุทธ์และยกระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของปลาจากการรวมศูนย์การจัดซื้อ ท�ำให้บริษัทสามารถใช้ศักยภาพระดับโลก และมี
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมในระดับปฏิบัติการ ทีมจัดซื้อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหาร
จัดการความท้าทายในด้านราคาวัตถุดิบและอุปทานที่บริษัทต้องเผชิญในการท�ำธุรกิจ การบริหารจัดการดังกล่าวได้เพิ่มการสื่อสาร
และความโปร่งใสของข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของโรงงานทุกแห่งของไทยยูเนี่ยน บริษัทสามารถกระจายแหล่งอุปทานและจัดหาวัตถุดิบ
เพิ่มเติมจากมหาสมุทรต่างๆ เพื่อบรรเทาความท้าทายจากอุปทานที่มีจ�ำกัด
กุ้ง
เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน ลดแรงกดดันด้านต้นทุน และสร้างความสามารถในการท�ำก�ำไร บริษัทลงทุนในกระบวนการผลิต
และเครื่องมือในการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และมีนวัตกรรม และริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนที่เป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรม นอกจากนี้
บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์ โดยค�ำนึงถึงแหล่งที่มา ช่วงเวลาซื้อ และปริมาณซื้อ ซึ่งมาจากการวิเคราะห์จากมุมมองและ
องค์ความรูภ้ ายในองค์กรในเรื่องความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งช่วยท�ำให้ราคาของบริษทั แข่งขันได้
บริษัทยังได้ด�ำเนินโครงการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และรักษา
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยน และการหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อลดการพึ่งพิงบางตลาดมากเกินไป บริษัทกระจายความเสี่ยงด้วยการส่งออก
สินค้าไปยังตลาดส่งออกใหม่ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกเหนือจากการขายในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นพันธมิตร
กับลูกค้ารายใหญ่ดว้ ยการท�ำสัญญาการจัดหาวัตถุดบิ ให้บริษทั โดยเฉพาะส�ำหรับช่วงเวลาหนึง่ เพือ่ ให้ได้ราคาทีม่ เี สถียรภาพและได้ปริมาณ
เพียงพอในการท�ำธุรกิจ

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

บริษัทได้ด�ำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความสมดุลด้วยโอกาสทางธุรกิจ
• จัดล�ำดับความส�ำคัญโครงการและพิจารณาแนวทางการลงทุนที่สร้างโอกาสเติบโตของยอดขายและก�ำไรสุทธิให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กร “การมีสขุ ภาพดี และท้องทะเลทีส่ มบูรณ์” ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดให้อยูใ่ นระดับเข้มแข็ง
• มีขั้นตอนที่ชัดเจนส�ำหรับการลงทุนและการกลัน่ กรองงบประมาณ การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนโดยคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีความช�ำนาญและประสบการณ์ ในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการลงทุน การเข้าซื้อกิจการหรือ
การลงทุนที่ต้องใช้การลงทุนสูงหรือมีความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต้องส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาถึงความเหมาะสม
และประสิทธิผลของการประเมินความเสีย่ ง รวมทั้งมาตรการจ�ำกัดความเสีย่ งเพือ่ ให้คำ� แนะแก่ฝา่ ยบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
• เมือ่ คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ารลงทุน ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารความเสีย่ งของกลุม่ จะติดตามโครงการ
และความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี
การบริหารเงินทุนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

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

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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มาตรฐานสากล กฎหมายและข้อบังคับ ตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับดูแล บริษัทได้รับการรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารจากหลายหน่วยงาน อาทิ ISO9001, ISO14001, TIS18001, BRC, BAP, GMP, HACCP, Halal, Kosher

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

การปฏิบัติการและความปลอดภัย
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
บริษัทเผชิญความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ ในทุกโรงงานผลิต นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลไปจนถึงกระบวนการแปรรูป
และการผลิตเป็นสินค้า ความเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ เช่น อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับโรงงาน คุณภาพอาหาร การควบคุมต้นทุน การจัดการสินค้าคงคลัง ความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการผลิต เป้ายอดขาย และเป้าหมายของบริษัท
บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ความปลอดภัยที่โรงงาน
• ต้นทุนการผลิต
• ความปลอดภัยของอาหาร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นของผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพและความต้องการทางโภชนาการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไทยยูเนี่ยนให้ความส�ำคัญกับความเป็นเลิศในการด�ำเนินงานและตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการมีวินัยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในด้านความเสีย่ งด้านความปลอดภัย บริษทั ได้ทำ� การประเมินความเสีย่ ง ในแต่ละโรงงานผลิตเนือ่ งจากรูปแบบความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเรา
อยู่ตลอดเวลาเพื่อปิดช่องโหว่ เราได้ด�ำเนินโครงการเชิงวิศวกรรม การจัดการความเสี่ยงและการจ�ำกัดความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น
การพัฒนาแผนแม่บทซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน และการลงทุนที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะโครงการลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
และแอมโมเนียรั่วไหล นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาอย่างรัดกุมในการลงทุนโครงการใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเรื่องของ
แบบโรงงาน การก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร และอืน่ ๆ ทีอ่ าจน�ำไปสูค่ วามเสีย่ งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
ทั้งนี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาตามกรอบด้าน SHE ก่อนจะมีการอนุมตั กิ ารลงทุนด้านต้นทุนความสามารถในการผลิต บริษทั
มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตของทั้งกลุม่ บริษทั โดยค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ยในการลงทุน เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ การบ�ำรุงรักษาทวีผล
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้แรงงานให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มสัดส่วนของการผลิต “ที่ถูกต้อง
ตั้งแต่ครั้งแรก” ด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ของอาหาร คุณภาพสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ ระบบการจัดการ
คุณภาพภายในได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากหน่วยงานรับรองอิสระ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานภายในขององค์กร รวมถึงเป็นไปตาม

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ
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ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน
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สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
รูปแบบการท�ำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้รับแรงผลักดันมาจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผลักดัน
ให้ธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและการประสานงานร่วมกันมากยิ่งขึน้ ซึ่งส่งผลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจาก
การคุกคามมีความซับซ้อน และเพิ่มช่องทางในการจู่โจมมากยิ่งขึ้น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถปรากฏให้เห็นได้
ในรูปแบบของการท�ำให้โครงสร้างพืน้ ฐานและซอฟต์แวร์ทสี่ ำ� คัญใช้งานไม่ได้ ทีอ่ นั ตรายยิ่งกว่านั้นคือ การลักลอบเข้าใช้งานหรือการใช้ขอ้ มูลใน
ทางทีผ่ ดิ อาจสร้างความเสียหายต่อข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวและข้อมูลลับ ความเสีย่ งนีอ้ าจส่งผลทางการเงินซึ่งท�ำให้เราไม่สามารถส่งมอบได้
ตามรายการสั่งซื้อของลูกค้า หรืออาจก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น และน�ำไปสูก่ ารเสียค่าปรับและการรับโทษจากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับ
ตั้งแต่การก�ำกับดูแล โครงสร้าง นโยบาย เทคโนโลยี ตลอดไปจนถึงบุคลากรและกระบวนการต่างๆ บริษัทใช้กรอบการท�ำงานตามนิยาม
ของอุตสาหกรรมในการด�ำเนินการจัดการกับภัยคุกคามความปลอดภัย บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ติดตามการด�ำเนินงาน และทีมบริหารความเสี่ยงและแผนกไอทีท�ำงานร่วมกันตลอดเวลาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการจูโ่ จมความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษทั มีแผนกไอทีของกลุม่ บริษทั ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ด�ำเนินงานตามนโยบายด้านไอทีของบริษัท โดยมีมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มงวดทั้งองค์กรเพื่อป้องกันสินทรัพย์และข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษทั บริษทั ลงทุนในความปลอดภัยด้านไอทีในหลายระดับ ไม่วา่ จะเป็นความปลอดภัยตั้งแต่อุปกรณ์ แอพพลิเคชั่น จนถึงระดับเครือข่าย
แนวป้องกันของเราครอบคลุมทุกด้าน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจัดตั้งทีมเพื่อดูแลด้านการก�ำกับดูแลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันระบบและข้อมูล โครงการบริหารความเสี่ยงด้านไอที และปรับปรุงความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงสร้างพืน้ ฐานของกลุม่ บริษทั โดยทีมดังกล่าวรายงานตรงต่อคณะกรรมการทีม่ ปี ระธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ อีกทั้งให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติการและแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดูแล
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนีย้ งั ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมการตระหนักรูแ้ ละมาตรการป้องกันเพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์
ในปี 2564 บริษัทได้ด�ำเนินการที่ส�ำคัญหลายประการเพื่อจ�ำกัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่
• บริษัทประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบ ERP SAP เพื่อทบทวนและแก้ไขการให้สิทธิ์การใช้งานกับผู้ใช้งาน รวมทั้งก�ำหนดการ
ให้สิทธิ์และบทบาทหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท
• บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อช่วยพัฒนาแผนรับมือภัยคุกคาม ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมส�ำหรับแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านไอทีส�ำหรับธุรกิจหลักของบริษัท
• บริษัทใช้ระบบกรองอีเมลที่ทันสมัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามและอีเมลล์ที่ไม่พึงประสงค์
• บริษทั วางมาตรการป้องกันการละเมิดจากการใช้ประโยชน์จากแบรนด์เพือ่ ป้องกันผูม้ สี ว่ นได้เสียจากการตกเป็นเหยือ่ จากโดเมนคล้ายกับ
Thaiunion.com

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

บริษัทด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งท�ำให้สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงและรักษาความยืดหยุ่นให้เหมาะสม ยิง่ ไปกว่านั้น บริษัทใช้เครื่องมือติดตามปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน
และปรับกลยุทธ์ของบริษัทหากจ�ำเป็น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษัทวางระบบป้องกันการปลอมแปลงตัวตนเป็นบุคคลส�ำคัญของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้อีเมลที่คล้ายกัน
บริษัทวางระบบการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน (Multi-Factor Authentication: MFA) เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันรหัสผ่าน
บริษัทใช้ระบบ Active Directory Hardening เพื่อลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูลการยืนยันตัวตน
บริษัทได้เตรียมแผนฟื้นฟูความเสียหายส�ำหรับแอพพลิเคชันที่ส�ำคัญของบริษัท และได้ซ้อมแผนการองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
บริษัทมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการฝึกอบรม การโรดโชว์ และการ
สื่อสารจากผู้บริหารถึงระดับปฏิบัติการในเรื่องความส�ำคัญของการรักษาความปลอดภัยในบริษัท
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ
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สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

การก�ำกับดูแล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นความเสี่ยงระดับโลกในขณะที่โลกร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงภัยของการเพิ่มขึน้ ของสภาพอากาศ
ที่รุนแรง โลกที่ก�ำลังร้อนขึ้นก�ำลังส่งผลกระทบต่อมหาสมุทร สัตว์ทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ซึ่งล้วนเป็นแหล่งพึ่งพิงของไทยยูเนี่ยน
สภาพอากาศที่รุนแรงและภัยธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงน�้ำท่วม ความแห้งแล้ง สึนามิ และน�้ำทะเล
ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีความเป็นกรด อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตของบริษัท ปริมาณวัตถุดิบ และความปลอดภัยของบุคลากร
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้รับความสนใจระดับโลกอีกครั้งในปี 2564 เมื่อผู้น�ำระดับโลกมาประชุมกันในงาน COP26
ทีเ่ มืองกลาสโกว์ ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งการการดูแลอย่างเร่งด่วนเพือ่ รักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมเิ ฉลีย่ โลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
หรือมีโอกาสประสบกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงกว่าเดิม

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไทยยู เ นี่ ย นด� ำ เนิ น งานด้ ว ยความยึ ด มั่น ในการให้ เ กี ย รติ ทุ ก ฝ่ า ยและความรั บ ผิ ด ชอบ โดยแสดงถึ ง ความห่ ว งใยที่ มี ต่ อ พนั ก งาน
ผ่านการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ บริษัทมีโครงการริเริ่มหลายโครงการที่ช่วยลดการใช้น�้ำ ลดปริมาณขยะฝังกลบ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงเรื่องน�้ำ บริษัทต้องการให้ทุกคนที่ท�ำงานที่
ไทยยูเนี่ยนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทเห็นว่าการดูแลความปลอดภัย
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน
ในปี 2564 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการหลายโครงการดังต่อไปนี้
• การได้รบั สินเชื่อทีส่ ง่ เสริมความยั่งยืน และการออกหุน้ กูท้ สี่ ง่ เสริมความยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายความยั่งยืนเพือ่ ประโยชน์ของการอนุรกั ษ์
มหาสมุทร โดยที่อัตราดอกเบี้ยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
• ประกาศนโยบายการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมดที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
• ด�ำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่โรงงาน
และบนหลังคาของโรงงาน การรีไซเคิลและการหมุนเวียนน�้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของบริษัท การน�ำปุ๋ยซึ่งท�ำจากกากน�้ำทิ้ง
มาใช้ปลูกต้นไม้ และการรีไซเคิลพลาสติกที่มีสิ่งปนเปื้อนแทนการฝังกลบ
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ในปี 2565 ไทยยูเนี่ยนจะก�ำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ข้อตกลงปารีส ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญและมีคุณค่ายิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเชิงลึก
นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าเพิ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

อัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงอื่นทางการเงิน
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
จากการที่บริษัทด�ำเนินกิจการในหลายประเทศทัว่ โลก ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านการเงินในหลายรูปแบบ ซึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง ลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงของคู่ค้า การลงทุนและเงินกู้ต่างๆ
ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักของบริษัท ได้แก่
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธุรกรรมการค้า การระดมทุน/ การลงทุน การลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ รวมถึงการซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินต่างประเทศ
2. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
3. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมการค้า
ในปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอนที่ส�ำคัญหลายเหตุการณ์สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ทิศทางนโยบายทางการเงินทั่วโลก
ผลกระทบต่อโลกจากกรณีบริษัท Evergrande หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลก และเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุด
ของจีน ความตึงเครียดทางการค้า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เหตุการณ์เหล่านี้
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน โดยเฉพาะความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
ยังส่งอิทธิพลต่อสกุลเงิน เมื่อหลายประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งส่งผลต่อคาดหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
ของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงินหลักอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงาน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความไม่แน่นอนของนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน รวมทั้งนโยบาย
การต่างประเทศของฝ่ายบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลอย่างมีนยั ส�ำคัญต่ออัตราแลกเปลีย่ น และก่อให้เกิดความผันผวนของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ อาทิ สกุลเงินยูโร ปอนด์อังกฤษ เยน และเงินบาท นอกจากผลกระทบ
ของโควิด 19 และความเสี่ยงทางการเงินแล้วหน่วยงานก�ำกับดูแลทั่วโลกต่างให้ความส�ำคัญ กับการหาแนวทางรองรับการยุติ การใช้
ดอกเบีย้ อ้างอิง LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) และดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระหว่างธนาคารอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (ร่วมกับ
LIBOR หรือทีเ่ รียกว่า ‘IBORs’) อัตราดอกเบีย้ IBORs ถูกแทนทีด่ ว้ ยอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงใหม่ Risk Free Rates (RFRs) เป็นอัตรา
อ้างอิงระยะข้ามคืนมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ที่ตอบโจทย์หลากหลายวัตถุประสงค์และความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินต่างๆ เช่น เงินสด สินเชื่อหุ้นกู้ และอนุพันธ์ เปลี่ยนมาใช้ RFRs เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลัก หน่วยงานก�ำกับนโยบายการเงิน
ในสหราชอาณาจักร ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ว่า จะไม่รับรองคุณสมบัติของอัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลปอนด์อังกฤษ
ยูโร ฟรังซ์สวิส และเยน และดอลลาร์สหรัฐระยะ 1 สัปดาห์ และดอลลาร์สหรัฐระยะ 2 เดือน หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อย่างไรก็ตาม LIBOR สกุลดอลลาร์สหรัฐ ระยะที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ ระยะข้ามคืน ระยะ 1 เดือน ระยะ 3 เดือน ระยะ 6 เดือน และระยะ
12 เดือน คาดว่าจะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

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

•
•
•
•
•
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มของบริษัทให้ความส�ำคัญกับการเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน และการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
บางประการ ทั้งนี้ เพื่อท�ำให้ผลการด�ำเนินงานในอนาคตมีเสถียรภาพ นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยนโยบายของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
1. ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายและกลยุทธ์ดังนี้
• บริษทั บริหารอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการค้าโดยการจัดสรรให้รายได้ และค่าใช้จา่ ยเป็นสกุลเงินเดียวกัน และการบริหารความเสีย่ ง
โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินตามความเหมาะสม บริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายและอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยง
ของแต่ละธุรกิจ เพื่อท�ำให้แต่ละธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
• บริษัทบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากธุรกรรมการกู้ยืมเงิน การปล่อยกู้หรือฝากเงินในสกุลเงินต่างประเทศ โดยท�ำการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน
• ส�ำหรับการลงทุนต่างประเทศในรูปของเงินทุนที่ผลตอบแทนอาจมาในรูปของการจ่ายปันผลหรือการลดทุน โดยการตัดสินใจ
เรื่องการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนเพื่อเข้าถือหุ้น ของกิจการจะมาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. ในการบริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ บริษทั ใช้เครื่องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เพือ่ ให้บรรลุ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งแบบลอยตัวและคงที่
3. ในการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทมีนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมให้ความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต�่ำที่สุด โดยการท�ำ
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าส�ำหรับลูกค้าส่วนใหญ่
นอกจากนี้ บริษั ท มี แ ผนระดมทุ น หากเกิ ด เหตุ จ� ำ เป็ น และติ ด ตามลู ก หนี้ ก ารค้ า รวมถึ ง แผนการจ� ำ กั ด ความเสี่ ย งลู ก หนี้ ก ารค้ า
โดยการท�ำประกันลูกหนีก้ ารค้าหรือการซื้อขายลูกหนีก้ ารค้า ซึ่งส่วนงานนีอ้ ยูภ่ ายใต้การรับผิดชอบของทีมดูแลเงินสด เพือ่ ให้บริษทั สามารถ
ติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 บริษัตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงของ IBORs ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ยังด�ำเนินอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงจ�ำกัดอยู่ที่ IBORs และอาจส่งผลต่อบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้ในเครื่องมือ
การกูย้ มื สัญญาเช่า หุน้ กู้ อนุพนั ธ์ และการป้องกันความเสีย่ ง ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงพิจารณาปรับเปลีย่ นเครื่องมือทางการเงินและอนุพนั ธ์
ป้องกันความเสีย่ งให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีน่ ำ� มาใช้แทนไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการน�ำ ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol
มาใช้กับสัญญาอนุพันธ์ที่มีอยู่ การด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่างบการเงินของบริษัทจะสะท้อนผลกระทบทางเศรฐกิจจากการปฏิรูป
IBORs
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ
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ของบริษทั ตัวอย่างกฎหมายและกฎระเบียบทีบ่ งั คับใช้ใหม่และทีถ่ กู เสนอพิจารณา อาจส่งผลต่อธุรกิจของไทยยูเนีย่ นในปัจจุบนั และอนาคต
ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎระเบียบภายใต้แผนปฏิรูป European Green Deal กฎหมายและกฎระเบียบ
ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ และการประมง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุน รวมทั้งอัพเดท
ข้อมูลและจัดอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้คำ� ปรึกษาประเด็นด้านกฎหมาย และเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในส่วนของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูล บริษัทมีมาตรการเพื่อให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงการออกนโยบายและขั้นตอนเรื่องการปกป้องข้อมูล การจัดเก็บและประเมินข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว การวางระบบและขั้นตอนการท�ำงานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และจัดท�ำแผนและกลยุทธ์รับมือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน สืบเนื่องจากแผนปฏิรูป European Green Dealบริษัทติดตามกฎระเบียบและมาตรการที่ออกใหม่อย่างใกล้ชิดภายใต้
การปฏิรูปนี้ บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดใหม่ๆ
บริษัทคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะมีการออกกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในประเทศส�ำคัญต่างๆที่เป็นลูกค้าของบริษัท
รวมถึงข้อก�ำหนดส่วนหนึง่ ใน European Green Deal ทั้งนี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการในโรงงานเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นเวลา
หลายปีแล้วและบริษัทมีแผนจะตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ข้อตกลงปารีสในปี 2565 และจะขยายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท พร้อมทั้งจะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน ลงทุนในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น พัฒนาและใช้นวัตกรรมในเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียน และท�ำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและนอกอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกscope 3
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
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ค�ำอธิบายและผลกระทบที่เป็นไปได้
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ความเสี่ยงจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
ธุรกิจของบริษัทต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบในหลายประเทศที่บริษัทมีการด�ำเนินงานอยู่ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสินค้า การตลาด การจัดซื้อวัตถุดบิ การตลาด ความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบ
ย้อนกลับ โภชนาการ เครื่องหมายการค้า ป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันทางการค้า สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน
และแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การต่อต้านการติดสินบนหรือต่อต้านการทุจริต การปกป้องและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ภาษีและเรื่องอืน่ ๆ การละเมิดกฎหมาย หรือการไม่ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจในหลายด้าน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดบิ และการผลิต ตลอดจนยอดขายและกระจายสินค้า นอกจากนี้ อาจจะน�ำไปสูก่ ารถูกปรับเป็น
มูลค่ามหาศาล ถูกลงโทษ และการถูกแบนการน�ำเข้าสินค้าของบริษทั ในบางตลาด ทั้งหมดนีอ้ าจส่งผลเสียต่อผลการด�ำเนินงานและชื่อเสียง

ขยะพลาสติกในท้องทะเลเป็นประเด็นระดับโลกที่มีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมา สร้างความกังวลให้หลายฝ่าย ไม่เพียงแต่ผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท แต่รวมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ขยะพลาสติกในท้องทะเลอาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และการปรับ
ตัวของท้องทะเลอย่างมีนัยส�ำคัญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนที่พึ่งพาท้องทะเล
การด�ำเนินงานของไทยยูเนี่ยน ขยะพลาสติกในท้องทะเลอาจมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบดังนี้
• ผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศทางทะเล อาจกระทบถิ่นทีอ่ ยูข่ องสัตว์ทะเล และส่งผลให้จำ� นวนปลาและปริมาณอาหารทะเลทั่วโลกลดลง
รวมทั้งความผันผวนในราคาวัตถุดิบ
• ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ผลเสียส�ำคัญอาจเกิดขึ้นกับสัตว์ทะเลหากสัตว์เหล่านั้นกินขยะพลาสติกในท้องทะเล หรือถูกจับในอุปกรณ์
จับปลาที่สูญหายหรือถูกทิ้งไว้ในทะเล หากผู้ประกอบการอาหารทะเลไม่ด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหานี้ แบรนด์และชื่อเสียงของบริษัทนั้นๆ
จะได้รับผลกระทบ
• ผลกระทบต่อยอดขายและลูกค้า ผู้บริโภคกังวลมากขึ้นว่าขยะพลาสติกในท้องทะเลมีผลต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ที่กระทบความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคอาหารทะเล และรวมถึงรายได้ของบริษัทด้วย
• ผลกระทบเชิงบวกต่อยอดขายและลูกค้าเป็นผลดีตอ่ ชื่อเสียงของไทยยูเนีย่ นในฐานะเป็นผูน้ ำ� อาหารทะเลทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ เนือ่ งจาก
บริษัทสามารถลดความกังวลของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเชิงรุกในเรื่องขยะพลาสติกในท้องทะเล บริษัทท�ำงานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์และคู่ค้าในการก�ำจัดอุปกรณ์ที่สูญหายในท้องทะเล และป้องกันการท�ำอุปกรณ์สูญหายในท้องทะเล

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   การบริ ห ารความเสี่ ย ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไทยยูเนี่ยนได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลและลดอุปกรณ์จับปลาที่ถูกทิ้งไว้ หรือสูญหายในทะเล (ALDFG)
ซึ่งรวมถึงโครงการที่บริษัทได้เข้าร่วมกับ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) ปัจจุบันบริษัทก�ำลังหาวิธีที่จะท�ำให้บรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ของเรามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และได้ประกาศพันธกิจ โดยตั้งเป้าไว้วา่ ภายในปี 2568 จะท�ำให้บรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษทั สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ ในขณะทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 30 เป็นส่วนทีน่ ำ� มารีไซเคิลได้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมกับพนักงานและชุมชนอย่างสม�่ำเสมอในการลดของเสีย รีไซเคิลและก�ำจัดของเสียอย่างเหมาะสม
ในปี 2564 ไทยยูเนีย่ นท�ำการส�ำรวจและประเมินอุปกรณ์ประมงทีถ่ กู ทิ้งไว้และสูญหายในทะเลของภาคการประมงเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
ท�ำให้ไทยยูเนีย่ นเข้าใจการด�ำเนินงาน รวมถึงสาเหตุทอี่ ุปกรณ์สญ
ู หาย จ�ำนวนอุปกรณ์ทสี่ ญ
ู หายในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา และการจัดการอุปกรณ์
ที่หมดอายุ โดยมีแผนงานและประเด็นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การแก้ไขได้ อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ www.seachangesustainability.org
นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังร่วมกับ SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และ Ocean Conservancy
ในโครงการท�ำความสะอาดชายฝั่งนานาชาติทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของบริษัทในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ
ท้องทะเล จากกิจกรรมดังกล่าว บริษัทเก็บขยะชายฝั่งในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย ได้รวม 1,306 กิโลกรัม

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน
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ไทยยูเนีย่ นปรับตัวตามทิศทางการเปลีย่ นแปลงของโลกสูร่ ปู แบบการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้� ผ่านการท�ำงานของหลายหน่วยงาน โดยผสมผสาน
การใช้มาตรการต่างๆ รวมทั้งการควบคุมและการด�ำเนินการภายใน มาตรการที่น�ำมาใช้ได้แก่
• บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และจะท�ำการวิเคราะห์ในปี 2565 เพื่อการประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการก�ำกับดูแลและวางขั้นตอนเพื่อท�ำความเข้าใจแนวโน้มตลาดให้ทันกับเหตุการณ์ การทบทวนแผนกลยุทธ์ ในระยะสั้นและ
ระยะยาว การวางโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และการทบทวนการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้มองเห็นโอกาส และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
• บริษั ท ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การด� ำ เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ SeaChange ® ซึ่ง เป็ น กลยุ ท ธ์ ด ้ า นความยั่ง ยื น ที่ บ ริษั ท เป็ น ผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในทุกธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ ในขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับ
นวัตกรรมผ่านศูนย์นวัตกรรมของบริษัท และลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านงบกองทุน venture fund เพื่อยกระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค คุณประโยชน์ทางสังคมร่วมกัน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
• บริษัทมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหลายประเภท และมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและโรงงานผลิตในทุกภูมิภาคที่ส�ำคัญ บริษัทท�ำงานอย่างใกล้ชิด
กับทีมงานในแต่ละประเทศและตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่
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การก�ำกับดูแล

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ การปฏิรูปเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและการเคลื่อนย้ายตลาด
ค�ำอธิบายและผลกระทบที่เป็นไปได้
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นแนวทางทีย่ ั่งยืนในการลดแรงกดดันทีม่ ตี อ่ จ�ำนวนปลาในทะเล อีกทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนให้กบั
ประชากรโลก ส�ำหรับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน การเปลี่ยนแปลงในความต้องการและการแข่งขันในตลาดเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น
• ผลกระทบต่อยอดขายและชื่อเสียงจากความกังวลเรื่องความยั่งยืน ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่มีความยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอาหารส�ำหรับสัตว์มีความยัง่ ยืนขึ้น ด้วยการลดการใช้สัตว์ทะเลเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ ยังมี
ความต้องการเพิ่มขึ้นทีจ่ ะเห็นผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้ งและฟาร์มเพาะเลีย้ งได้รบั การรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ASC มาตรฐาน
BAP รวมถึงมาตรฐานของลูกค้าเอง บริษัทไทยยูเนี่ยนตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการส่งเสริมฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ใช้
แนวทางความยั่งยืน การผลิตอาหารสัตว์ด้วยแนวทางความยั่งยืน ผ่านการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ หากบริษัท
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเรื่องนีไ้ ด้ อาจท�ำให้ลกู ค้าเปลีย่ นไปเลือกผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้ งทีใ่ ช้วิธีทมี่ คี วามยั่งยืนมากกว่า
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และแบรนด์ของบริษัท
• ผลกระทบต่อยอดขาย เนื่องจากมีแนวโน้มการบริโภคปลาน�้ำจืดจากการเพาะเลี้ยงจากประเทศก�ำลังพัฒนา เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีน
ที่มีราคาถูก ปัจจุบันอาหารทะเลแช่แข็งหลักของบริษัทได้แก่ กุ้ง ปลาแซลมอน และปลาอื่นๆ ดังนั้นหากไม่สามารถปรับตัวตาม
การเปลีย่ นแปลงของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย เนือ่ งจากลูกค้าเปลีย่ นไปบริโภคสัตว์นำ�้ จืดจากการเพาะเลีย้ งของผูป้ ระกอบการ
รายอื่น
ประเภทความเสี่ยง เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ที่มาของความเสี่ยง เศรษฐกิจมหาภาค (เทคโนโลยีใหม่ กฎระเบียบ แนวโน้มตลาด)
ช่วงเวลาที่มีผลกระทบ 3 - 5 ปี

04 เอกสารแนบ

ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลต่อผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาหุ้นและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
ราคาหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างผันผวน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ และปัจจัยอื่น
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ได้แก่
• ความเสี่ยงส�ำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจตามค�ำอธิบายในข้อ 2.1.1
• ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์ไม่ปกติ
• ประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ การขัดแย้งทางการค้า หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรการกีดกันทางการค้า
• การเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างๆ กฎระเบียบ หรือข้อก�ำหนดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันราคาหุ้นลงต�่ำกว่าราคาที่นักลงทุนเข้าซื้อ หรือสูงกว่าราคาที่ขายไป หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็น
ความเสี่ยงของนักลงทุนในเรื่องผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นบริษัทต่างชาติ)
ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ

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

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

03 งบการเงิ น

การบริหารและจ�ำกัดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม
ที่มาของความเสี่ยง เศรษฐกิจมหาภาค (ขยะพลาสติกและอุปกรณ์ประมงที่สูญหายในทะเล)
ช่วงเวลาที่มีผลกระทบ 3 - 5 ปี

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน
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