บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
1.

บทนํา

นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
(Risk Management Policy)

บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่ งถือ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นพื้นฐานสําคัญที่ ช่วยให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ การระบุและ
จัดการความเสี่ ยง จะช่ วยสนับสนุ น ให้บริ ษทั มี การตัดสิ น ใจที่ ดีข้ ึน ทั้งด้านการบริ ห ารจัดการโดยรวม (Overall Management) ด้านการ
บริ หารแผนงานโครงการ ด้านการเงิน และด้านกระบวนการทํางาน และช่ วยคาดการณ์ โอกาสที่ จะเกิ ดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ ง ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารสามารถนําเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นไปพิจารณากับแผนกลยุทธ์หรื อกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแผนการดําเนินการ
ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
ความเสี่ ยง หมายถึง โอกาสหรื อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่บริ ษทั กําหนดไว้
ซึ่งผลกระทบอาจเป็ นตัวเงินหรื อผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
2.

วัตถุประสงค์
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (“นโยบายฉบับนี้”) มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(1) กําหนดกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อนําไปปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร
(2) เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม

3.

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กบั ทุกการดําเนินงาน รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั

4.

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(1) บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั และตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผูม้ ี ส่ว นได้เสี ย โดยกําหนดให้ การบริ ห ารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตัดสิ น ใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และ
การดําเนินงานของบริ ษทั
(2) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั เป็ นเจ้าของความเสี่ ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ ยง
ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ ยงภายใต้เวลาที่กาํ หนด
(3) ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั้งหมด ต้องได้รับการดําเนินการ ดังนี้
• ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจทั้งระดับองค์กร หน่ วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งาน
ต่างๆ
• ประเมิ น การเปลี่ ยนแปลงทั้งปั จ จัยภายในและปั จ จัยภายนอกองค์ก ร การเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบการทําธุ รกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน โดยประเมินทั้ง
โอกาสของการเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
• การจัด การความเสี่ ย ง โดยอาจเป็ นการหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Avoidance) การร่ ว มรั บ ความเสี่ ย ง (Sharing) การลด
ความเสี่ ยง (Reduction) หรื อการยอมรับความเสี่ ยง (Acceptance) ซึ่งจะคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว
• ติดตามผลและทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มน่ั ใจว่า ความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสม
(4) ความเสี่ ยงที่ อาจมี ผลกระทบต่อแผนธุ รกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ซึ่ งมี ความเสี่ ยงอยู่ในระดับสู งและสู งมากทั้งหมด ต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
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5.

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกํากับดู แลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
นโยบายข้างต้น รวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาและความเห็นในระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงในระดับองค์กร
(2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี หน้าที่ ทาํ ให้ เชื่ อมั่นได้ว่า ความเสี่ ยงทางธุ รกิจที่สําคัญได้รับการระบุและประเมิ นอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งได้มีการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
• กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอความเห็ นชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงทุกประเภทที่ อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร
รวมถึ งความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บัติงาน ความเสี่ ยงจากไม่ป ฏิ บัติตามกฏ/
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั
• กําหนดกรอบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework)
• กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยง
• ติดตามการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในองค์กร
• ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
• รับทราบผลหรื อความคืบหน้าของการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
(3) ฝ่ ายจัดการมีอาํ นาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรในภาพรวม และกํากับดูแลการบริ หารจัดการ ในแต่ละความ
เสี่ ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมอบหมาย และมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงาน
ด้านบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้ความเห็นชอบหรื อเสนอแนะ อย่างสมํ่าเสมอ หรื อ
ตามความเร่ งด่วน
(4) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกหน่ วยงานของบริ ษทั มีหน้าที่ ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในระดับองค์กรและปฏิ บตั ิการที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบหรื อที่ฝ่ายจัดการมอบหมาย รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินการในรู ปแบบและแนวทางตามที่
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หรื อฝ่ ายจัดการกําหนด
(5) สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายใน
ประจําปี ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สาํ คัญตามปัจจัยเสี่ ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องที่
ตรวจพบ
(6) กําหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอ้ งตระหนักถึง
ความเสี่ ยงที่มีในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

6.

การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็ นอย่างสมํ่าเสมอ และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
หากมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ให้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ครั้งล่าสุ ด วันที่ 11 มีนาคม 2564
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