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นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management Policy)
ตามที่คณะกรรมการบริ ษ ทั มหาชัยฟู้ ดส์ จากัด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management Committee) เพื่อบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริ ษทั ฯ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ นั้น
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจึงเห็ นควรให้ มี การกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของ
องค์กร โดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
และหลัก การและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 “Risk Management Principles and Guidelines” รวมทั้ งกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร ERM (Enterprise Risk
Management - Integrated Framework : 2004) และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร การบูรณาการ
ร่ วมกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละผลการปฏิ บ ั ติ ง าน (Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and
Performance : 2017) ข อ ง COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องยึดถือปฏิ บตั ิ ในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
คานิยาม
ความเสี่ ยง คื อ ความเป็ นไปได้ที่เหตุ การณ์ จะเกิ ดขึ้ นและส่ งผลกระทบต่อการบรรลุ กลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ
การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร คือ วัฒนธรรม ความรู ้ความสามารถ และแนวปฏิบตั ิที่บูรณาการ
ร่ วมกับการกาหนดกลยุทธ์และผลการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งองค์กรใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการสร้ าง
คุณค่า การรักษาคุณค่า และการทาให้คุณค่าเกิดขึ้นจริ ง
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการก าหนดแผนกลยุท ธ์ แผน
ดาเนินงานและการนาไปปฏิบตั ิไม่เหมาะสม หรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยต่าง ๆ
ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ (Operation Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานของแต่ละ
กระบวนการหรื อกิ จกรรมภายในองค์ก ร รวมทั้งความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้องกับ การบริ หารจัดการข้อมู ล ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู ้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด ซึ่ งความเสี่ ยง
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ด้านปฏิ บตั ิการจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทางาน และการบรรลุวตั ถุประสงค์หลัก
ขององค์กรในภาพรวม
ความเสี่ ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการทางการเงิน
โดยอาจเป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จจัยภายใน เช่ น การบริ หารจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิ ต ด้านเงิ น
ลงทุน หรื อจากปั จจัยภายนอก เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ ยน หรื อความเสี่ ยงที่
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้อนั ส่ งผลกระทบต่อการดารงอยู่ รวมถึ งส่ งผลให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อองค์กร
ความเสี่ ยงด้ านการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบ (Compliance Risk) คื อ ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล เช่น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้น รวมทั้งความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจขององค์กร ซึ่ ง
เมื่อมีความเสี่ ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร
1. การบริ หารความเสี่ ยงถื อเป็ นความรั บผิดชอบของพนักงานในทุ กระดับชั้นที่ ตอ้ งตระหนักถึ ง
ความเสี่ ยงที่ มีในการปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานของตนและบริ ษทั ฯ โดยให้ความสาคัญในการบริ หารความ
เสี่ ยงด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอเหมาะสมและยอมรับได้
2. จัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบตั ิ
สากล เพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ต่อเนื่ อง ทัว่ ทั้งองค์กร และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงมา
เป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นใจ การวางแผนกลยุทธ์ การกาหนดแผนงาน และการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
3. จัดให้มีการกากับดูแล การรายงานผล และการติดตามผลอย่างต่อเนื่ องและทัว่ ถึงเพื่อให้มนั่ ใจว่า
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดขึ้นทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุ งให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
4. จัดให้มีองค์ประกอบของการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรทั้ง 5 ด้านที่เหมาะสม ได้แก่ การกากับ
ดู แ ลและวัฒ นธรรม กลยุท ธ์ แ ละการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ผลการปฏิ บ ัติงาน การสอบทานและการ
ปรับปรุ งแก้ไข และสารสนเทศการสื่ อสารและการรายงาน ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั ฯ บรรลุวตั ถุประสงค์หลัก
และบริ หารจัดการความเสี่ ยงใน 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั ิการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ
5. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรเป็ นประจาทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิกรณี มีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
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6. รายละเอียดของแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure) เรื่ องการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กร (Risk Management)
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