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นโยบายการบริหารความเสียงขององค์ กร
(Enterprise Rise Management Policy)
จากการดําเนินงานในปั จจุบนั ของบริ ษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน) ทีเผชิญกับการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ
เป็ นจากปั จจัยภายนอก เช่น การเปลียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี หรื อ ปั จจัยภายใน เช่นการกําหนดกล
ยุทธ์ การดําเนินงานของบริ ษัท โครงสร้ างองค์กร การบริ หารจัดการข้ อมูล เป็ นต้ น คณะกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง และผู้บริ หารของบริ ษัทที ตระหนักถึงความสําคัญ ของการบริ หารความเสี ยงขององค์กร ซึงถือเป็ นองค์ประกอบที
สําคัญของการก้ าวไปสู่ระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท พร้ อมทังเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิมให้ กับผู้เกียวข้ อง โดยบริษัท
เชือมันว่า การบริหารความเสียงองค์กรเป็ นกระบวนการทีช่วยให้ บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วย
ลดอุปสรรคหรือสิงทีไม่คาดหวังที อาจจะเกิดขึนทังด้ วนผลกําไร ด้ านการปฏิบตั ิงาน และด้ านความน่าเชือถือจากผู้ลงทุนและผู้มี
ได้ เสียอืน ๆ ต่อบริษัท การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรของบริษัท การตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อม
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การมี ระบบจัดการและควบคุมที ดี เสริ มสร้ างความเชื อมันและสร้ า งมูล ค่าเพิมให้ แก่ผ้ ูมี ส่ว น
เกียวข้ องกับบริษัท หน่วยงานกับกําดูแล บริษัทย่อย พนักงาน และผู้มีเกียวข้ องอืน ๆ รวมทังยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และสนับสนุนการดํารงอยู่อย่างยังยืนของบริษัท
บริ ษัทมีกรอบการดําเนินงานและขันตอนการบริ หารความเสียง หรื อหลักเกณฑ์ของ The committee of Sponsoring
Organization of the Treadway commission (COSO) ซึงเป็ นมาตรฐานสากล เพือให้ ผ้ เู กียวข้ องมีความเข้ าใจหลักการบริ หาร
ความเสียงและนําไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการการบริ หารความเสียง จึงกําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงขององค์กร ดังต่อไปนี
 กําหนดให้ การบริ หารความเสียงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชัน ทีต้ องตระหนักถึงความเสียงทีมีในการ
ปฏิบตั ิงานในหน่ว ยงานของตนและองค์กร โดยให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสี ยงด้ านต่าง ๆ ให้ อยู่ในระดับที
เพียงพอและเหมาะสม
 กําหนดให้ ทุก หน่วยงานมีค วามรับผิดชอบ ประเมินความเสียง กําหนดตัวชีวัดความเสียง แนวทางการป้องกัน และ
บรรเทาความเสียง หรื อสูญเสียทีอาจจะเกิดขึน รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสียงอย่างสมําเสมอ
พร้ อมทังจัดทํารายงานทีเกียวกับความเสียงตามกรอบการดําเนินงาน และขันตอนการบริหารความเสียง
 เมื อพนัก งานพบเห็น หรื อรั บทราบความเสี ยงที อาจจะมี ผลกระทบต่อบริ ษั ท จะต้ องรายงานความเสี ยงนันให้ ผ้ ูที
เกียวข้องรับทราบทันที เพือดําเนินการจัดการความเสียงนันต่อไป
 กําหนดให้ กระบวนการบริ หารความเสียงองค์กรทีเป็ นไปตามมาตรฐานทีดีตามแนวปฏิบตั ิสากล เพือให้ เกิดการบริ หาร
จัดการความเสียงที อาจส่งผลกระทบกับ การดํ าเนิ นงานของบริ ษัท อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ เกิดการพัฒ นาและมี ก าร
ปฏิบตั งิ านด้ านการ

บริ หารความเสียงทังทังองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบการบริ หารความเสี ยงมาเป็ น ส่วนหนึงในการตัดติดสินใจ การ
วางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการมุ่งเน้ นให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ทีกําหนดไว้ เพือสร้ างความเป็ นเลิศการปฏิบตั งิ านและสร้ างความเชือมันของผู้เกียวข้ อง
 มีการกําหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสียงจากการดําเนินงานของบริ ษัท เพือหลีกเลียงความเสียหาย หรื อ
ความสูญเสีย หรือความสูญเสียทีจะเกิดขึน รวมถึงการตามและประเมินผลการบริ หารความเสียงอย่างสมําเสมอ
 มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการบริหารความเสียงองค์กร และสนับสนุนให้ บคุ คลทุก
ระดับ สามารถเข้ า ถึงแหล่งข้ อมูลข่า วสารการบรหารความเสี ยงอย่า งทัวถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการ
บริหารความเสีงให้ ผ้ บู ริ หาร คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
 มุ่งส่งเสริ ม สนับสนุน และให้ ความรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการและแนวทางบริ ห ารความเสี ยงแก่ผ้ ูบ ริ ห าร และ
พนักงานอย่างต่อเนือง เพือเป็ นการปลูกฝังสร้ างนิสยั ให้ บุคลากรทุกระดับ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญและความมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบในการดําเนินการด้ านการบริ หารความเสียงองค์กรให้ เป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมขององค์กรทีนํ าไปสู่
การสร้ างมูลค่าเพิม
คณะกรรมการบริ หารความเสียงมีหน้ าทีต้ องปรับปรุ งนโยบายการบริหารความเสียงองค์กร ให้ ทนั สมัยอย่างสมําเสมอ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

