นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท ยู ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยู ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) (ยู ซิตี)้ ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพราะเชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนัน้ จะทําให้ ยู ซิตี ้ บรรลุวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ คือ “เป็ นผู้
ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงรุ กอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” โดยกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงนั้น

-

ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับตัง้ แต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสียในการดําเนิน
ธุรกิจ

ly

คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึน้ โดยคํานึงถึงการควบคุมภายในตาม
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on

มาตรฐานสากล ตามหลั ก การของThe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ดังนี ้
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1. การบริหารความเสี่ยงต้องมีแนวทาง กระบวนการ และการดําเนินการอย่างเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ
ในระดับสากล และเพียงพอ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อการดําเนินงาน และเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อ ยู ซิตี ้ และผู้
มีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
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w
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2. การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ตัง้ แต่การจัดทํา
งบประมาณ การตัดสินใจลงทุน การบริหารโครงการ การปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย เงื่อนไข หรือ

or

w

สัญญาต่าง ๆ การบริหารชุมชน สภาพแวดล้อม รวมทัง้ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
3. ให้มีการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่บริษัทยอมรับได้ รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมิน
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จัดลําดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
4. ให้นาํ การบริหารความเสี่ยงเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยสื่อสารให้พนักงานทุก
คนในองค์กรเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และประยุกต์กับทุกหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด คณะกรรมการบริษัท ยู ซิตี ้ จึงกําหนดให้มี
“คณะทํางานบริหารความเสี่ยง” ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหาร และตัวแทนพนักงานจากแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่
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ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง บริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง และจัด ทํา รายงานการติ ด ตามความเสี่ ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารในทุกสิน้ ไตรมาส และคณะกรรมการบริษัททุกสิน้ รอบปี

กรอบการบริหารความเสี่ยงของ ยู ซิตี้
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยอ้างอิงตาม COSO โดยครอบคลุมถึง

ly
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การบริหารความเสี่ยงในทุกส่วน ทุกหน่วยงาน ตัง้ แต่ระดับองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน
และการบริหารโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุก ๆ ความเสี่ยงที่สาํ คัญ และมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ ยู ซิตี ้
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จะถูกบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงมี 8 ขัน้ ตอนที่สมั พันธ์กนั ดังนี ้
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1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็ นพืน้ ฐานและปั จจัยสําคัญในการ
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร บทบาทและวิธีการทํางานของคณะกรรมการ
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บริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. การกํา หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ในการดํา เนิ นธุ รกิ จ (Objective Setting) ต้องมีความชัดเจนและ
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สอดคล้อ งกัน เพื่ อ ให้ผู้บ ริ ห ารและพนั ก งานสามารถระบุ แ ละบริ ห ารความเสี่ ย งได้อ ย่ า งเหมาะสม โดย
วัตถุประสงค์แบ่งได้เป็ น 2 ระดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์ดา้ นกลยุทธ์ซ่ึงเป็ นเป้าหมายระดับสูงขององค์กร และ
วัตถุประสงค์ในระดับปฏิบตั ิการซึ่งเกี่ยวข้อง สนับสนุน และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

-F

or

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ทัง้ ภายในและภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทัง้ การระบุถึงประเภทของความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งเป็ นช่องทางสนับสนุนกลยุทธ์
ขององค์ก รผ่ า นภาพรวมความเสี่ ย งขององค์ก ร (Corporate Risk Profile) โดยแบ่ ง ความเสี่ ย งออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน 3) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน และ 4)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็ นการพิจารณาความน่าจะเป็ นของการเกิดขึน้
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ผ่านแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) โดยเปรียบเทียบระหว่างระดับ
ของความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
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5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) คือขั้นตอนของการคัดเลือกแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สดุ โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มี ประโยชน์สงู สุดที่จะได้รบั รวมถึงข้อกฎหมายและ
ข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดให้มีผรู้ บั ผิดชอบ ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการ และการวัดผลที่ชดั เจน
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดเพื่อตอบสนอง
ความเสี่ยง เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้มีการจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือการมีขอ้ มูลเกี่ยวกับความ
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เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่แม่นยํา เพียงพอ และกําหนดให้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานสามารถปฏิ บัติง านตามความรับผิ ดชอบของตนได้อ ย่ างมี
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ประสิทธิผล ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8. การติดตามผล (Monitoring) เป็ นการควบคุมดูแลคุณภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยเป็ น
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การประเมินว่าการบริหารความเสี่ยงยังเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิผลอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ม่ นั ใจได้ว่า
นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้มีการปฏิบตั ิตามอย่างมีประสิทธิผล โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
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เป็ นหน่วยงานที่ประสานงานให้ฝ่ายที่รบั ผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจํา

นาย คีรี กาญจนพาสน์
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ยู ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)

3

