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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
นโยบายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการและ/
หรื อผู้บริ หารจานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทั่วทัง้
องค์กร รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีระบบ หรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสีย่ งเพื่อควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบ
ของความเสีย่ งต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีหน้ าที่สาคัญในการระบุความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
กาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม นโยบายฉบับนีท้ าขึน้
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีความเข้ าใจบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้ นโยบายนี ้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่

2.

องค์ ประกอบ

2.1

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2.2

คณะกรรมการบริ ษัทจะเลื อกกรรมการบริ หารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษั ทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ยงอีกคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรอง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งก็ได้

3.

คุณสมบัติ

3.1

กรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ อย่ างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
และอาจเกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ

3.2

กรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ

3.3

กรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องแจ้ งให้ บริ ษั ทฯ ทราบโดยไม่ชักช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญ ญาที่บริ ษัทฯ ทาขึ ้นไม่ว่า
โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อ
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4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ

4.1

พิจารณาและระบุความเสีย่ งที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสีย่ งด้ านการลงทุน ด้ านการประกอบ
ธุรกิ จ ด้ า นการบริ ห ารจัด การ ด้ า นการเงิ น ด้ า นการปฏิ บัติ ก าร ด้ า นความปลอดภัย ของข้ อ มูล ด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบ เป็ นต้ น รวมถึงเสนอแนะวิธีปอ้ งกัน และวิธีบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยกาหนด
เป็ นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสีย่ ง

4.2

กาหนดแผนจัดการความเสีย่ งและกระบวนการบริ หารความเสีย่ งสาหรับองค์กร

4.3

กากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จ โดยมุ่งเน้ นการคานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปั จจัย
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทัง้ องค์กร อีกทัง้ ปรับปรุ งแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

4.4

รายงานผลการประเมินความเสีย่ ง และผลการดาเนินงานเพื่อลดความเสีย่ งเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบเป็ นประจา
ในกรณี ที่มีเรื่ องสาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ จะต้ อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สดุ

4.5

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

5.

วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1

5.2

ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระ
ของการเป็ นกรรมการบริ ษัท และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใหม่ได้ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม
กรรมการบริ หารความเสีย่ งจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
•
•
•
•

ตาย
ลาออก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ออก
ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

5.3

กรรมการบริ หารความเสีย่ งคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ การลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัทฯ

5.4

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงว่างลงให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเข้ า
เป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ งแทน
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6.

การประชุม

6.1

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ต้ องมีกรรมการบริ หารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ รองประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ถ้ าไม่ มี ร องประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง หรื อ มี แ ต่ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ ให้
กรรมการบริ หารความเสีย่ งซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

6.2

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยงคน
หนึ่ง มี ห นึ่ งเสีย งในการลงคะแนน เว้ น แต่ก รรมการบริ ห ารความเสี่ย งซึ่งมี ส่ว นได้ เสีย ในเรื่ อ งใดไม่มี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

6.3

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะจัดให้ มีหรื อ เรี ยกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้อง
จัดขึ ้นอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ น
ผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง หรื อในกรณีจาเป็ น ถ้ ากรรมการบริ หารความเสี่ยงตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจ
ร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ยง ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนดวัน
ประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ

6.4

ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งเป็ นผู้กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจ
้
กาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทก็ได้ หากประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง หรื อกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง มิได้ กาหนดสถานที่ ๆ
ประชุมให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม

6.5

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัด ประชุม และเอกสารอื่น ใดที่จาเป็ นต่อการประชุม และการลงมติ ของกรรมการบริ หารความเสี่ย งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมการบริ หารความเสี่ยงโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะ
ประชุมไปยังกรรมการบริ หารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

7.

อานาจการดาเนินการ

7.1

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีอานาจแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

7.2

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ซึง่ การดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิของบริ ษัทฯ
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7.3

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี อ านาจเรี ย กขอข้ อ มูล จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่าง ๆ ได้

8.

การรายงาน

8.1

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อให้ ช่วยศึกษาและ
กลัน่ กรองงาน ดังนัน้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย งจึงมี ความรั บผิ ดชอบในการรายงานผลการปฏิ บัติ หน้ าที่ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา

นโยบายคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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