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นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management Policy) 

 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จ ากัด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee)  เพื่อบริหารความเส่ียงขององคก์รให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้    ทั้งน้ีเพื่อให้

มัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่บริษทัฯ จะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้นั้น  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงเห็นควรให้มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของ

องค์กร  โดยให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  

และหลักการและแนวทางการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน  ISO 31000 : 2009 “Risk Management - 

Principles and Guidelines”  รวมทั้ งกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กร ERM (Enterprise Risk 

Management - Integrated Framework : 2004)  และกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร การบูรณาการ

ร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบั ติ งาน  (Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and 

Performance : 2017)  ข อ ง  COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission)   ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้

บรรลุตามวตัถุประสงคต์่อไป 

ค านิยาม 

ความเส่ียง คือ ความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และ
วตัถุประสงคท์างธุรกิจ 

การบริหารความเส่ียงขององค์กร คือ วฒันธรรม ความรู้ความสามารถ และแนวปฏิบติัท่ีบูรณาการ
ร่วมกบัการก าหนดกลยุทธ์และผลการปฏิบติังาน ซ่ึงองค์กรใช้ในการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการสร้าง
คุณค่า การรักษาคุณค่า และการท าใหคุ้ณค่าเกิดขึ้นจริง 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผน
ด าเนินงานและการน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ  

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่ละ
กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงความเส่ียง
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ดา้นปฏิบติัการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวตัถุประสงค์หลกั
ขององคก์รในภาพรวม 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทางการเงิน 
โดยอาจเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน เช่น การบริหารจัดการดา้นสภาพคล่อง ด้านเครดิต ดา้นเงิน
ลงทุน หรือจากปัจจยัภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงท่ี
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีตกลงไวอ้นัส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อองคก์ร 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เป็นตน้ รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ซ่ึง
เม่ือมีความเส่ียงดา้นน้ีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวม 

ความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าใดๆ โดยเจตนาเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ได้แก่ การยกัยอก (Asset 
Misappropriation)  การตกแต่งบญัชี (Financial Statement Fraud)  และการคอร์รัปชนั (Corruption)  

 
นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

1. การบริหารความเส่ียงถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นท่ีตอ้งตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและบริษทัฯ โดยให้ความส าคญัในการบริหารความ
เส่ียงดา้นต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอเหมาะสมและยอมรับได ้ 

2. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวทางปฏิบติั
สากล เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง ทัว่ทั้งองคก์ร และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยน าระบบการบริหารความเส่ียงมา
เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ การก าหนดแผนงาน และการด าเนินงานของบริษทัฯ 
รวมถึงการมุ่งเนน้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย พนัธกิจ วิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้  

3. จดัให้มีการก ากบัดูแล การรายงานผล และการติดตามผลอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึงเพื่อให้มัน่ใจว่า
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดขึ้นท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงให้มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานะการณ์ปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

4. จดัให้มีองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงขององคก์รทั้ง 5 ดา้นท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การก ากบั
ดูแลและวฒันธรรม   กลยุทธ์และการก าหนดวตัถุประสงค์   ผลการปฏิบัติงาน  การสอบทานและการ
ปรับปรุงแกไ้ข  และสารสนเทศการส่ือสารและการรายงาน ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ บรรลุวตัถุประสงค์หลกั
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และบริหารจดัการความเส่ียงใน 4 ดา้น คือ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ  

5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กรเป็นประจ าทุกปี  และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติักรณีมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแกไ้ข 

6. รายละเอียดของแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร  ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือปฏิบติั
ตามขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure) เร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงองคก์ร (Risk Management) 

 
 


