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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บทน า 

 ความเสีย่งเป็นเหตกุารณท์ี่ไมแ่นน่อนที่อาจเกิดขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทที่อาจจะไม่
บรรลผุลตามเปา้หมายที่ไดว้างแผนไว ้บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถ
อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดซ้ึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หลักการ 

 บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) มุง่มั่นท่ีจด าเนินธุรกิจตามแนวทางของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดน้ า
หลกัการบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวทางกรอบการบรหิารความเสีย่ง
ของ COSO : The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission ซึง่เป็นแนวทางการบรหิารจดักา
ความเสีย่ง ซึง่เป็นแนวทางการบรหิารความเสีย่งที่เป็นมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารความเสีย่งบรษัิทฯ ซึง่
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัทกุคนจะตอ้งน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม และตระหนกัถงึความรบัผิดชอบที่
จะตอ้งปฏิบตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งประสบความส าเรจ็และมีประสทิธิภาพสงูสดุ  

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการบริหารจดัการความเสี่ยงองคก์ร ซึ่งจะ
ช่วยใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจใหบ้รรรลวุตัถปุระสงคห์รือเป้าหมาย และมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนการเติบโตอยา่ง
มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้ยึดถือเป็น แนวทางและกรอบในการ
ด าเนินงานทกุหนว่ยงานของบรษัิท ดงันี ้

1. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ถือเป็นหนา้ที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดบัทุกคน รวมทัง้ผูท้  า
หนา้ที่ที่ปรึกษา ผูก้ระท าการแทนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายให้กระท าหนา้ที่ในนามบริษัท ตามบทบาท
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1) คณะกรรมการบรษัิท 
(1) มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบโดยตรงในการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
(2) มีความเขา้ใจถึงความเสีย่งที่อาจมีผลกระทบที่รุนแรงตอ่บรษัิท 
(3) ท าใหม้ั่นใจวา่บรษัิทไดม้ีการด าเนินการจดัการความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้อยา่งเหมาะสม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ก ากบัดแูลและติดตามการบรหิารความเสีย่งอยา่งมีความเป็นอิสระ 
(2) ท าใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีการควบคมุภายใน เพื่อจดัการความเสีย่งทั่วทัง้บรษัิทอยา่งเหมาะสม  

3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(1) ติดตามการพฒันาแนวทางและกรอบการบรหิารความเสี่ยง 
(2) ติดตามและประเมินกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
(3) พิจารณาอนมุตัิกรอบ และแผนการจดัการความเสีย่ง 
(4) รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 
(5) สือ่สารประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส  าคญั 
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4) ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(1) ติดตามความเสี่ยงที่ส  าคญัทัง้บริษัท และใหค้วามมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการจัดการความ

เสีย่งที่เหมาะสม 
(2) สง่เสริมและสนบัสนนุการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และใหค้วามมั่นใจวา่

บรษัิทมีกระบวนการด าเนินการจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 
5) หนว่ยงานหรอืผูร้บัผิดชอบการบรหิารความเสีย่ง 

(1) จัดท ากรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานและเสนอ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพิจารณาอนมุตัิ 

(2) ใหก้ารสนบัสนุน และแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
หนว่ยงาน 

(3) ศกึษาและใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัความเสีย่งและปัจจยัเสีย่งแก่พนกังาน 
(4) ปฏิบตัิงานสนบัสนนุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6) หวัหนา้งานและพนกังาน 
(1) ระบแุละรายงานความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
(2) รว่มจดัท าแผนจดัการความเสีย่งและน าแผนไปปฏิบตัิ 

 
7) ผูต้รวจสอบภายใน 

(1) สอบทานการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานบรหิารความเสีย่ง 
(2) สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสสี่ยง เพื่อน าขอ้มูลมาใช้วางแผนการ

ตรวจสอบตามความเสีย่ง (Risk Base Auditing) 
(3) ท าใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีการควบคมุภายในที่เหมาะสม การจดัการและควบคมุความเสี่ยงที่

ไดร้บัการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางของบรษัิท 
8) บคุคลที่เก่ียวขอ้งอื่น 

(1) ใหค้วามรว่มมือในการบรหิารความเสีย่ง 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
บรษัิทก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
(1) ก าหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) 

ในการปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานพงึก าหนดวตัถปุระสงคท์างธุรกิจหรอืงาน
ทีท่  าใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบันโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ ์และความเสีย่งที่ยอมรบัได  ้

(2) วิเคราะหค์วามเสีย่งและระบเุหตกุารณ ์(Event Identification) 
ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานพึงท าความเขา้ใจความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและระบุ
เหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้ ซึง่อาจเป็นเหตกุารณท์ัง้ที่เป็นผลดีและผลเสยีตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค ์

(3) ประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานพึงประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ ความเป็นไปไดท้ี่จะ
เกิดเหตกุารณ ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตกุารณ ์(Impact) 

(4) ประเมินมาตรการควบคมุหรอืการตอบสนอง (Risk Response) 
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ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบัติงานพึงพิจารณาประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงนัน้
สามารถน าไปปฏิบตัิไดแ้ละผลลพัธก์ารจดัการ โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ตน้ทนุที่เกิด
ขึน้กบัผลประโยชนท์ี่จะไดร้บั การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายวิธีรวมกนั เพื่อลดระดบัความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดเหตกุารณ ์และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตกุารณ ์คือ 
- การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Avoid) 
- การกระจายความเสีย่งหรอืการถ่ายโอนความเสีย่ง (Share) 
- การลดหรอืควบคมุความเสี่ยง (Risk Control) 
- การยอมรบัความเสีย่ง (Risk Acceptance) 

(5) การจดัการความเสีย่งหรอืกิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานพึงพิจารณาการจดัการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ
ควบคมุ คือนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิงานที่น  ามาใชเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดม้ีการจดัการ
ความเสีย่ง ตามสภาพแวดลอ้มภายในบรษัิท ลกัษณะธุรกิจ โครงสรา้งและวฒันธรรมขององคก์ร 
ซึง่อาจมีความแตกตา่งกนัไป 

(6) ติดตามประเมินผลและทบทวน (Monitoring) 

ผูร้บัผิดชอบหนว่ยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานพงึจดัใหม้ีการติดตามและทบทวนผลการบรหิารความ
เสี่ยง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้น าไป
ประยกุตใ์ชใ้นทกุระดบัของบริษัทอย่างเหมาะสม และความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่ส  าคญัต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิทไดร้บัการรายงานตอ่ผูร้บัผิดชอบ 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีมติอนมุตัินโยบายการบรหิารความเสีย่ง ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 
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