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Risk and Crisis Management 

Enterprise risk management ( ERM) is an important part of our business that enables 

us to manage disruptions, which can occur frequently within the telecommunication 

industry. Such disruptions might impact the day- to- day running of the business. 

Hence, risk management is fundamental for setting targets, strategies, and current 

and future business development plans. Creating risk culture within the company is  

a responsibility for all employees, ensuring stable and sustainable business 

operations. 

 

Risk and Crisis Management Process 

True has set enterprise risk management policy and framework to manage risks in 

order to achieve the company’s strategic objectives and business targets. Risk 

assessment starts with identifying risk issues, from the level of functional units to 

organizational management levels. Risk issues are categorized into eight dimensions, 

including operational risks, financial risks, technological risks, risks pertaining to 

market/ suppliers/ customers/ business partners, regulatory risks, legal risks, 

human capital risks, and sustainability risks that complied with the international 

standard of The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission (COSO) ERM – Integrated Framework 2017 annually basis and risk 

review 2 times a year. The risk assessment results of each year are incorporated into 

business plans of all operational units, making the plans more complete and 

informative in order to strengthen the units’ capabilities to accomplish their business 

objectives.  
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Risk Management & Business Continuity Management Structure 

The company has a Strategic Risk Management Committee and Business Continuity 

Management ( BCM) Committee that the Group President is the chairman for 

strategy setting and define the risk management framework including risk 

management plan, risk review and its monitoring measures. The proactive planning 

for potential crises and preventing the potential disruption of business interruption 

are planned. 

 

Business Continuity Management 

True Group has developed proactive plans for 

crisis response to mitigate impacts that might 

occur from business disruptions through its 

Business Continuity Management (BCM) program, 

which is aligned with the Business Continuity Policy 

and Corporate Investment Policy. Through risk 

analysis, risk factors with potentials to cause 

business disruptions are identified within the BCM 

framework, which follows the ISO22301 standard.  
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การบรหิารจดัการความเสีย่งและสภาวะวกิฤต 

การบรหิารจัดการความเสีย่งขององคก์ร (Enterprise Risk Management: ERM) เป็นสว่น

ส าคัญในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลกิผัน (Disruption) ที่อาจจะเกดิขึน้ใน 

อตุสาหกรรมโทรคมนาคม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ จากผลติภัณฑ์

และการใหบ้รกิารในรูปแบบเดมิๆ ดังนัน้ การบรหิารจัดการความเสีย่งจงึเป็นพืน้ฐานส าคัญทีจ่ะ

ก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์และแผนพัฒนาธรุกจิทัง้ในปัจจบุันและอนาคตของบรษัิทฯ ดว้ยเหตนุี้ 

การสรา้งวฒันธรรมการบรหิารจัดการความเสีย่งในองคก์รจงึถอืเป็นความรับผดิชอบของบคุลากร

ท่ัวทัง้องคก์รเพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งมั่นคงและยั่งยนื 

กระบวนการบรหิารความเสีย่งและสภาวะวกิฤต 

โดยบรษัิทฯ ก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร (Enterprise Risk 

Management Policy &Framework) เพื่อใชบ้รหิารจัดการความเสีย่งน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายเชงิกลยทุธข์องการด าเนนิธุรกจิทีบ่รษัิทฯ ไดก้ าหนดไวก้ารประเมนิ

ความเสี่ยงองค์กรเริ่มจากการระบุประเด็นความเสี่ยงระดับหน่วยงานเจา้ของความเสี่ยง 

(Functional Risk Owner) จนถงึระดับบรหิาร โดยก าหนดกลุม่ประเด็นความเสีย่งครอบคลุม  

8 ดา้น ไดแ้ก่ การปฏบิัตกิาร การเงนิ เทคโนโลยี ตลาด/คู่คา้/ลูกคา้/พันธมติรทางธุรกจิ 

กฎระเบยีบ กฎหมาย บุคลากร และความยั่งยนื ซึง่สอดคลอ้งต่อตามมาตรฐานสากล The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ERM 

– Integrated Framework 2017 เป็นประจ าทุกปี และทบทวนความเสีย่งปีละ 2 ครัง้ ผลจาก

การประเมนิความเสีย่งองคก์รในแตล่ะปี จะถกูน าไปผนวกเขา้กับแผนเชงิรกุของการด าเนนิธรุกจิ

ดา้นตา่งๆ ใหม้คีวามสมบรูณ์และชดัเจนมากขึน้ ขับเคลือ่นการด าเนนิงานภายในองคก์รใหบ้รรลุ

เป้าหมายการด าเนนิธรุกจิ 

 

โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งและความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

บรษัิทฯ มคีณะกรรมการพัฒนาเชงิกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง และมคีณะกรรมการบรหิาร

ความต่อเนื่องทางธุรกจิ ซึง่มกีรรมการผูจั้ดการใหญ่กลุ่มบรษัิทเป็นประธาน ท าหนา้ทีใ่นการ

ก าหนดกลยุทธแ์ละ ก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งและแผนการจัดการความเสีย่ง รวมทัง้

ทบทวนความเสีย่ง และตดิตามการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึวางแผนเชงิรุกส าหรับสภาวะวกิฤต

อันอาจเกดิขึน้ไดแ้ละป้องกันผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการหยดุชะงักทางธรุกจิ 
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การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

บรษัิทฯ ยังไดว้างแผนเชงิรุกส าหรับสภาวะวกิฤตอันอาจเกดิขึน้ไดแ้ละป้องกันผลกระทบทีอ่าจ

เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ ผ่านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) ซึง่สอดคลอ้งตอ่นโยบายความตอ่เนื่องทางธรุกจิ (Business 

Continuity Policy) รวมถงึนโยบายการลงทุน (Corporate Investment Policy) ขององคก์รที่

ไดก้ าหนดไว ้โดยใชก้ระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Analysis) ระบปัุจจัยความเสีย่ง

ต่างๆ ที่อาจก่อใหเ้กดิการหยุดชะงักในการปฏบิัตงิานทางธุรกจิที่ส าคัญหรือรับมอืต่อสภาวะ

วกิฤต โดยการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของบรษัิทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 

22301 Business Continuity Management 

 


