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นโยบายการบริ หารความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กร
บริ ษทั อีซี่ บาย จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบาย
นโยบายนี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้เ ป็ น กรอบทัว่ ไปสาหรับ การจัด การความเสี่ย งของบริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด
(มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “องค์กร”) ตามพืน้ ฐานของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้เกิดการปลูกฝงั
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในเข้าไปในกิจ กรรมทัง้ หมด โดยถือเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ
นโยบายนี้มผี ลบังคับใช้กบั กิจกรรมทัง้ หมดของบริษทั ฯคณะกรรมการบริษทั ฯ(ต่อไปนี้เรียกว่า “คณะกรรมการ”)
ผูบ้ ริหาร และ พนักงานทุกคน
2. คาจากัดความของการบริหารความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กร
การบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร คือ กระบวนการทีก่ าหนดขึน้ และนาไปใช้โดยคณะกรรมการบริหาร และ
พนักงานทุกคน ในองค์กร เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และใช้กบั หน่วยงานทัง้ หมดทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยได้รบั การออกแบบ
มาเพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งให้อยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ความเชื่อมันได้
่ อย่างสมเหตุ สมผลว่าองค์กรจะบรรลุวตั ถุ ประสงค์ตามที่
ตัง้ เป้าหมายไว้
ความเสีย่ ง หมายถึง ผลของความไม่แน่ นอนทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงความ
ล้มเหลวในการได้รบั โอกาสสูงสุด
3. หลักสาคัญในการปฏิ บตั ิ
องค์ประกอบทีส่ าคัญของการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
 หลักการพืน
้ ฐานในการบริหารความเสีย่ ง
 ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
 กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
 บทบาทและความรับผิดชอบ
3.1

หลักการพืน้ ฐานในการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่องโดยดาเนินการให้
เป็ นไปตามหลักการพืน้ ฐานต่อไปนี้;
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การบริหารความเสีย่ ง ช่วยสร้างและปกป้องคุณค่าขององค์กร

การบริหารความเสีย่ งทีด่ ี จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และมีการปรับปรุงการดาเนินงานการทบทวน
กระบวนการและระบบอย่างต่อเนื่อง
3.1.2

การบริหารความเสีย่ ง เป็ นส่วนสาคัญของกระบวนการทัง้ หมดในองค์กร

การบริหารความเสีย่ ง ไม่ใช่กจิ กรรมทีถ่ ูกแยกออกมาจากกิจกรรมและกระบวนการหลักขององค์ก ร การบริหาร
ความเสีย่ งถือเป็ นส่วนสาคัญในการกากับดูแลกิจการ การวางแผน และกระบวนการรายงานทัง้ ในระดับ การดาเนินงาน
และระดับกลยุทธ์
3.1.3

การบริหารความเสีย่ ง เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ

การบริหารความเสีย่ ง ช่วยทาให้ผตู้ ดั สินใจดาเนินการสร้างทางเลือกอย่างชัดเจนสามารถจัดลาดับความสาคัญ
ในการดาเนินการ และทาให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของแนวทางการดาเนินการ
3.1.4

การบริหารความเสีย่ ง ใช้ในการจัดการกับความไม่แน่นอน

บริษั ท ฯ สามารถสร้ า งการควบคุ ม และการจัด การกับ ความไม่ แ น่ น อนต่ า งๆ เพื่อ เพิ่ม โอกาสในการรับ
ผลตอบแทนและลดโอกาสของการสูญเสีย ผ่านการระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
3.1.5 การบริหารความเสีย่ งเป็ นระบบ มีรปู แบบทีช่ ดั เจน และทันต่อสถานการณ์
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ควรสอดคล้อ งกันทัง้ บริษทั ฯ เพื่อช่วยให้เกิดผลลัพธ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ มีความ
สม่าเสมอ สามารถเปรียบเทียบ และเชื่อถือได้
3.1.6 การบริหารความเสีย่ งควรอยู่บนพืน้ ฐานสารสนเทศทีด่ ที ส่ี ดุ ทีส่ ามารถหาได้
เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะต้องเข้าใจและพิจารณาข้อมูลทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการดาเนินงานและจะต้อง
ตระหนักว่าอาจจะข้อจากัดเกีย่ วกับข้อมูลดังกล่าว ผูท้ าหน้าทีต่ ดั สินใจจะต้องได้รบั ทราบ และเข้าใจถึงข้อมูลทัง้ หมดทีใ่ ช้
สาหรับกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
3.1.7 การบริหารความเสีย่ งควรทาให้เหมาะสมกับองค์กร
การบริหารความเสี่ยง ต้องดาเนิน การให้สอดคล้องไปในทิศทางเดีย วกันกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกขององค์กร รวมถึงภาวการณ์ของความเสีย่ ง (Risk Profile)
3.1.8 การบริหารความเสีย่ งควรคานึงถึงปจั จัยด้านบุคคลและวัฒนธรรม
การบริห ารความเสี่ยง ตระหนัก ถึง ขีด ความสามารถ การรับรู้ และความตัง้ ใจของบุค ลากรทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึง่ สามารถมีสว่ นสนับสนุนต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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3.1.9 การบริหารความเสีย่ งควรมีความโปร่งใสและมีสว่ นร่วม
การบริหารความเสีย่ ง ต้องการให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรในกระบวนการตัดสินใจให้มกี ารแสดงมุมมองทีห่ ลากหลายเพื่อนาไปสูก่ ารพิจารณา
3.1.10 การบริหารความเสีย่ งมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทาซ้า และตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
การบริหารความเสี่ยง ตอบสนองต่ อความยืดหยุ่นทัง้ เหตุ การณ์ภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ การเฝ้าติดตามและการทบทวนกิจกรรม ความเสีย่ งที่เกิดขึน้ ใหม่ และ ความเสีย่ งที่
เปลีย่ นแปลงไป หรือความเสีย่ งทีย่ งั ไม่ปรากฏ
3.1.11 การบริหารความเสีย่ ง ช่วยให้องค์กรเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสีย่ ง ส่งเสริมให้ เกิดการปรับปรุงการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา
และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ นการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งให้สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน
3.2

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการ มีการกาหนดและสือ่ สารระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั ฯ ซึง่ ระดับทีย่ อมรับได้น้ี ขึน้ อยู่
กับทางเลือกระหว่างความเสีย่ งสมมุติฐานและค่าทีค่ าดว่าจะมีโอกาส เพื่อใช้เป็ นแนวทางการบริหารจัดการและการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน และความสามารถในการยอมรับและการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ มีระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เกีย่ วกับความเสีย่ งต่างๆ ดังนี้
 การบริหารด้านการเงิน บริษท
ั ฯ ไม่ยอมรับความเสีย่ งสาหรับรายงานทางการเงินทีข่ าดความน่ าเชื่อถือ –
รวมถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี
 การปฏิบต
ั ิตามกฎหมายข้อบังคับ บริษทั ฯ –ไม่ยอมรับความเสีย่ งในการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบ
และการการละเมิดหลักจรรยาบรรณพนักงานหรือขาดการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นองค์กร
 ภาพลักษณ์ช่อื เสียง บริษท
ั ฯ ไม่ยอมรับความเสีย่ งจากความเสียหายด้านภาพลักษณ์ช่อื เสียง การลดลง –
ของคุณภาพการใช้บริการและความน่าเชื่อถือจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีล่ ดน้อยลง
3.3

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ความเสีย่ งทัง้ หมดทีส่ ่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกลยุทธ์องค์กร รวมถึงความเสีย่ งจากแผนการ
ปฏิบตั งิ าน การตัดสินใจทางธุรกิจทีส่ าคัญ และการปฏิบตั งิ านประจาทีส่ าคัญ จะต้องได้รบั การจัดการดังนี้
 กาหนดวัตถุประสงค์ทส่ี นับสนุ นและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจขององค์กรและสอดคล้องกับระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
 จัดให้มก
ี ารระบุความเสีย่ งอย่างครอบคลุมและทันเวลา
 ต้องมีการประเมินความเสีย
่ งในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์ นัน้ จะเกิดขึน้ (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) หากมีความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้
 เลือกวิธก
ี ารตอบสนองต่อความเสีย่ งให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk appetite)
และช่วงเบีย่ งเบนของความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk tolerance) และคานึงถึงต้นทุนและผลตอบแทนทีค่ าดว่า
จะได้รบั
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จัดการความเสีย่ งโดยใช้กจิ กรรมการควบคุมทีอ่ อกแบบมาเพื่อให้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่า บริษทั ฯ
ได้ป้องกันการสูญเสียทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้
ติดตามความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าความเสีย่ งของบริษทั ฯ ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม

บทบาทและความรับผิดชอบ
3.4.1 กากับดูแลโดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการ จะดาเนินการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้
 อนุ มตั น
ิ โยบายการบริหารความเสีย่ ง
 ทบทวนการให้ค วามเชื่อ มันในการบริ
่
หารความเสีย่ งขององค์กรเป็ นประจา จากผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการมันใจได้
่
ว่าระบบการควบคุมภายในมีการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 มอบหมายความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าทีบ
่ ริหาร (CEO) เพื่อนาไปสูก่ ารบริหารจัดการ
3.4.2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 วางกรอบการดาเนินงานและควบคุ มดูแลการบริหารความเสีย
่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร ภายใต้การนาของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
 จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กรและแนวทางปฏิบตั ิ
 ให้ความมันใจในความถู
่
กต้อง ทันเวลา และสอดคล้องกันของข้อมูลของการบริหารความเสีย่ ง ทัวทั
่ ง้ องค์กร
ต่อคณะกรรมการ และหรือ คณะกรรมการตรวจสอบ/ และ
 สร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อความเสีย่ งในองค์กร

4. ข้อยกเว้นในนโยบาย
ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดาเนินงาน ต้อง
นาเสนอต่อคณะกรรมการ ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อขออนุ มตั ใิ นการปรับปรุงนโยบายการบริหารความ
เสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร
5. การทบทวนนโยบายนี้
นโยบายและขัน้ ตอนพืน้ ฐานนี้ จะมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการนาไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
และสัมพันธ์กนั โดยจะมีการสอบทานการนานโยบายนี้ไปใช้และประสิทธิผลของนโยบายนี้เป็ นระยะและเป็ นอิสระ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรฉบับนี้ ได้รบั การพิจารณาและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ฯ วันที่
18 ธันวาคม 2557
นโยบายการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรฉบับนี้ ได้รบั การสอบทานแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา
ประธานกรรมการบริษทั อีซ่ี บาย จากัด (มหาชน)
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