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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ี่ งและสภาวะวิกฤต
การบริหารจ ัดการความเสย
ี่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เป็ นสว่ น
การบริหารจัดการความเสย
ส าคั ญ ในการรั บ มือ ต่อ การเปลี่ย นแปลงอย่า งพลิก ผั น (Disruption)
ที่อ าจจะเกิด ขึน
้ ใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซงึ่ อาจสง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผลิตภัณฑ์
ี่ งจึงเป็ นพืน
และการให ้บริการในรูปแบบเดิมๆ ดัง นั น
้ การบริหารจัดการความเสย
้ ฐานสาคัญทีจ
่ ะ
กาหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์ และแผนพัฒนาธุรกิจทัง้ ในปั จจุบันและอนาคตของบริษัทฯ ด ้วยเหตุนี้
ี่ งในองค์กรจึงถือเป็ นความรับผิดชอบของบุคลากร
การสร ้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสย
ทั่วทัง้ องค์กรเพือ
่ ให ้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ี่ งและสภาวะวิกฤต
กระบวนการบริหารความเสย
ี่ งองค์กร (Enterprise Risk
โดยบริษัทฯ กาหนดนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสย
้ หารจั ด การความเส ย
ี่ งนาไปสู่ก ารบรรลุ
Management Policy &Framework) เพื่อ ใช บริ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายเชงิ กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจทีบ
่ ริษัทฯ ได ้กาหนดไว ้การประเมิน
ความเส ี่ย งองค์ ก รเริ่ม จากการระบุ ป ระเด็ น ความเส ี่ย งระดั บ หน่ ว ยงานเจ า้ ของความเส ี่ย ง
ี่ งครอบคลุม
(Functional Risk Owner) จนถึงระดับบริหาร โดยกาหนดกลุม
่ ประเด็นความเสย
8 ด ้าน ได ้แก่ การปฏิบัตก
ิ าร การเงิน เทคโนโลยี ตลาด/คู่ค ้า/ลูก ค ้า/พั นธมิต รทางธุร กิจ
กฎระเบีย บ กฎหมาย บุค ลากร และความยั่ งยืน ซ งึ่ สอดคล ้องต่อ ตามมาตรฐานสากล The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ERM
ี่ งปี ละ 2 ครัง้ ผลจาก
– Integrated Framework 2017 เป็ นประจาทุกปี และทบทวนความเสย
ี่ งองค์กรในแต่ละปี จะถูกนาไปผนวกเข ้ากับแผนเชงิ รุกของการดาเนินธุรกิจ
การประเมินความเสย
ั เจนมากขึน
ด ้านต่างๆ ให ้มีความสมบูรณ์และชด
้ ขับเคลือ
่ นการดาเนินงานภายในองค์กรให ้บรรลุ
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ

ี่ งและความต่อเนือ
โครงสร้างการบริหารความเสย
่ งทางธุรกิจ
ี่ ง และมีค ณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีค ณะกรรมการพั ฒนาเช งิ กลยุท ธ์และบริหารความเส ย
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซงึ่ มีกรรมการผู ้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเป็ นประธาน ทาหน ้าทีใ่ นการ
ี่ งและแผนการจั ดการความเสย
ี่ ง รวมทั ง้
กาหนดกลยุทธ์และ กาหนดกรอบการบริหารความเสย
ี่ ง และติดตามการบริหารความเสย
ี่ ง รวมถึงวางแผนเชงิ รุกสาหรับสภาวะวิกฤต
ทบทวนความเสย
อันอาจเกิดขึน
้ ได ้และป้ องกันผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการหยุดชะงักทางธุรกิจ
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การบริหารความต่อเนือ
่ งทางธุรกิจ
บริษัทฯ ยังได ้วางแผนเชงิ รุกสาหรับสภาวะวิกฤตอันอาจเกิดขึน
้ ได ้และป้ องกันผลกระทบทีอ
่ าจ
เกิด ขึ้น จากการหยุ ด ชะงั ก ทางธุ ร กิจ ผ่ า นการ บริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิจ (Business
Continuity Management: BCM) ซงึ่ สอดคล ้องต่อนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Policy) รวมถึงนโยบายการลงทุน (Corporate Investment Policy) ขององค์กรที่
้
ี่ ง (Risk Analysis) ระบุปัจจัยความเสย
ี่ ง
ได ้กาหนดไว ้ โดยใชกระบวนการวิ
เคราะห์ความเสย
ต่างๆ ที่อ าจก่อ ให ้เกิด การหยุด ชะงัก ในการปฏิบั ต งิ านทางธุร กิจ ที่ส าคัญหรือ รั บมือ ต่อ สภาวะ
วิก ฤต โดยการบริหารความต่อ เนื่อ งทางธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

ISO

22301 Business Continuity Management
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