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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บทนา
ความเสีย่ งเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทที่อาจจะไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ซงึ่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) มุง่ มั่นทีจ่ ดาเนินธุรกิจตามแนวทางของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นา
หลักการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสีย่ ง
ของ COSO : The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission ซึง่ เป็ นแนวทางการบริหารจัดกา
ความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นแนวทางการบริหารความเสีย่ งที่เป็ นมาตรฐานสากลมาใช้เป็ นแนวทางการบริหารความเสีย่ งบริษัทฯ ซึง่
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) ได้เล็ งเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจให้บรรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการเติบโตอย่าง
มั่น คงและยั่งยืน บริษั ท ฯ จึ ง ก าหนดนโยบายการบริห ารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่ อ ใช้ยึดถื อเป็ น แนวทางและกรอบในการ
ดาเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัท ดังนี ้
1.

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ถือเป็ นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับทุกคน รวมทัง้ ผูท้ า
หน้าที่ที่ปรึกษา ผูก้ ระทาการแทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนามบริษัท ตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริษัท
(1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
(2) มีความเข้าใจถึงความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท
(3) ทาให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้มีการดาเนินการจัดการความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(1) กากับดูแลและติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างมีความเป็ นอิสระ
(2) ทาให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสีย่ งทั่วทัง้ บริษัทอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(1) ติดตามการพัฒนาแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยง
(2) ติดตามและประเมินกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
(3) พิจารณาอนุมตั ิกรอบ และแผนการจัดการความเสีย่ ง
(4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง
(5) สือ่ สารประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสีย่ งที่สาคัญ
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4) ผูบ้ ริหารระดับสูง
(1) ติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทัง้ บริษัท และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการจัดการความ
เสีย่ งที่เหมาะสม
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ความมั่นใจว่า
บริษัทมีกระบวนการดาเนินการจัดการความเสีย่ งที่เหมาะสม
5) หน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบการบริหารความเสีย่ ง
(1) จั ด ท ากรอบและกระบวนการในการบริ ห ารความเสี่ ย งให้กั บ หน่ ว ยงานและเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาอนุมตั ิ
(2) ให้การสนับสนุน และแนะนากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน
(3) ศึกษาและให้ความรูเ้ กี่ยวกับความเสีย่ งและปั จจัยเสีย่ งแก่พนักงาน
(4) ปฏิบตั ิงานสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6) หัวหน้างานและพนักงาน
(1) ระบุและรายงานความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
(2) ร่วมจัดทาแผนจัดการความเสีย่ งและนาแผนไปปฏิบตั ิ
7) ผูต้ รวจสอบภายใน
(1) สอบทานการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง
(2) สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสสี่ยง เพื่อนาข้อมูลมาใช้วางแผนการ
ตรวจสอบตามความเสีย่ ง (Risk Base Auditing)
(3) ทาให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่
ได้รบั การปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางของบริษัท
8) บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
(1) ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ ง
2.

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทกาหนดกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
ในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิงานพึงกาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรืองาน
ทีท่ าให้ชดั เจน สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้
(2) วิเคราะห์ความเสีย่ งและระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิงานพึงทาความเข้าใจความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยงและระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้ ซึง่ อาจเป็ นเหตุการณ์ทงั้ ที่เป็ นผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
(3) ประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิงานพึงประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ ความเป็ นไปได้ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
(4) ประเมินมาตรการควบคุมหรือการตอบสนอง (Risk Response)
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ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบัติงานพึงพิจารณาประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงนัน้
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้และผลลัพธ์การจัดการ โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้นทุนที่เกิด
ขึน้ กับผลประโยชน์ที่จะได้รบั การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับความเป็ นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุการณ์ คือ
- การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Avoid)
- การกระจายความเสีย่ งหรือการถ่ายโอนความเสีย่ ง (Share)
- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
- การยอมรับความเสีย่ ง (Risk Acceptance)
(5) การจัดการความเสีย่ งหรือกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิงานพึงพิจารณาการจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ
ควบคุม คือนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงานที่นามาใช้เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้มีการจัดการ
ความเสีย่ ง ตามสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร
ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันไป
(6) ติดตามประเมินผลและทบทวน (Monitoring)
ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิงานพึงจัดให้มีการติดตามและทบทวนผลการบริหารความ
เสี่ย ง และรายงานต่อ ผู้บังคับ บัญ ชา เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่าการบริห ารจัดการความเสี่ย งได้นาไป
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับของบริษัทอย่างเหมาะสม และความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่สาคัญต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทได้รบั การรายงานต่อผูร้ บั ผิดชอบ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีมติอนุมตั ินโยบายการบริหารความเสีย่ ง ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป

-พินจิ สรณ์ ลือชัยขจรพันธ์(ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

หน้า l 3

