นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ และตระหนักในความสําคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ยง ให้ มีความชัดเจน
ครอบคลุมการบริ หารจัดการองค์กรในภาพรวมอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล รวมถึงมีการเชื่ อมโยงกับ
กระบวนการบริ หารจัดการอื่นๆ อย่างเป็ นระบบทั่วทั่งองค์กร ตามกรอบมาตรฐานการบริ หารจัดการความเสี่ยง
องค์กรในระดับสากล คือ COSO-ERM 2017(“COSO Enterprise Risk Management 2017”) โดยเชื่อมัน่ ว่าการ
บริ หารความเสี่ยงองค์กรเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรื อสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ ้นที่จะกระทบผลกําไร
การปฏิ บัติง านและความเชื่ อถื อ จากผู้ถื อหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย อื่ นๆต่อบริ ษัท ฯ การป้องกัน ความเสี ย หายต่อ
ทรั พยากรของบริ ษัทฯ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิ ภาพ มีระบบ
จัด การและควบคุม ที่ ดี เสริ ม สร้ างความเชื่ อมั่น และสร้ างมูล ค่า เพิ่ ม ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ อี ก ทัง้ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค วาม
เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่กํากับดูแลให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด มีการ
กลั่น กรอง ให้ ข้อเสนอแนะและติ ดตามการดําเนิ นการเพื่ อให้ การบริ ห ารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาสอบทานและประเมินระบบจัดการบริ หารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที่สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิ ภาพของการบริ หารความ
เสี่ยง และกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ ดําเนินการอยู่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ ได้
3. คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่กําหนดทิศทาง เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิกล
ยุท ธ์ ตลอดจนกํ าหนดนโยบายขององค์ ก รที่ เ ป็ นส่วนสํ าคัญ ของบริ ษัท ฯ อย่ างมี นัย สํ าคัญ และให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการกํากับดูแล และแผนงานที่
สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. คณะอนุกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง ซึ่งได้ รับการแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัท มีห น้ าที่ ใ นการ
กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ครอบคลุมแผนกล
ยุทธ์ และเป้าหมายหลักทางธุรกิจของบริ ษัทฯ กําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อ
เสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนนําไปใช้ ปฏิบตั ิ รวมทัง้ กํากับดูแลให้ มีระบบการบริ หาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทังองค์
้ กร มีการจัดทําคู่มือการบริ หารความเสี่ยงเป็ นกรอบ
การปฏิ บัติ งานบริ ห ารความเสี่ย งของผู้บ ริ ห ารและพนักงานทุก คนในบริ ษัทฯ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกัน มี ก ารกํ ากับ ดูแ ล กลั่น กรอง ประเมิ น ติด ตามให้ มี ก ารบริ หารความเสี่ ย งอย่ างเหมาะสม
ป้องกันความเสียหายหรื อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ตามสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปและจัดการความ
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เสี่ ย งให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ เหมาะสมและยอมรั บ ได้ พร้ อมทัง้ รวบรวมสรุ ป และรายงานความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส
5. บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรเป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อลด
โอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง ลดความไม่แน่นอนหรื อความเสียหายใน
ผลการดําเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็ จให้ แก่องค์กร
6. ดําเนินการและสนับสนุนการบริ หารความเสี่ยงให้ ประสบความสําเร็ จทัว่ ทังองค์
้ กรโดยการใช้ ทรัพยากร
ที่มีจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี ้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
7. ส่ ง เสริ ม และกระตุ้ นให้ การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นวัฒ นธรรมองค์ ก รโดยให้ ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการบริ หารความเสี่ยง
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน

(นายสนัน่ อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ
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