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บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการบริหารกิจการ 

การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถก าจดัหรือควบคุมปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
หรือก่อใหค้วามเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อผลส าเร็จท่ีตั้งเป้าหมายให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สามารถท า
ใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นและผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และก่อความเสียหายหรือความสูญเสียน้อยท่ีสุดและยงัท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง 

1. สร้างความเขา้ใจ จิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองความเส่ียง การควบคุมและ
ผลกระทบของความเส่ียงต่อบริษทัฯ ในกระบวนการบริหารและการปฏิบติังานของพนกังาน 
ผูบ้ริหาร ในทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทัฯ 

2. ให้มีกระบวนการ แนวทางและมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมใน
ระดบัสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมิน จดัล าดบั จดัการ ควบคุม ติดตาม 
รายงาน ประเมินผลและส่ือสารให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอและ
ปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทัฯ 

3. ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพเช่นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ บริษทั และ
การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณเช่นการสูญเสียการลดรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนโดย
ค านึงถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนและผลกระทบ 

4. ใหมี้การความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับ (Risk Tolerance) เพื่อจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้
อยูภ่ายในระดบัท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้รวมทั้งก าหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียง
ท่ีเป็นสัญญาณเตือนภยั (Warning Sign) ให้ผูป้ฏิบติังานด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อ
ไม่ใหค้วามเส่ียงเกินกวา่ระดบัเพดานความเส่ียงท่ีก าหนด 

5. ให้มีระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานถือปฏิบติั 
อนัเป็นการควบคุมความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

The company recognizes the importance of risk management in business operations and management. 
Effective risk management can eliminate or control factors with potentially negative impact, or damage, or 
obstruction of achievements in meeting objectives within acceptable levels. Naturally, this will allow the 
company to achieve its business objectives, earn customer satisfaction, and give good remunerations to all 
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shareholders and stakeholders while minimizing damages and enabling the company to conduct business 
sustainably and continuously. 

 

1. Build understanding Consciousness and shared responsibility on risk Controls and the impact of 
risks for the Company In the management and operating processes of employees, executives at all 
levels throughout the company 

2. Set in place procedures, guidelines and measures in suitable risk management that meet 
international standards in terms of quality and sufficiency. In addition, identify, analyze, evaluate, 
prioritize, manage, control, monitor, report, assess, communicate, and provide information about 
risks continuously, regularly, and practice throughout the company. 

3. Set in place qualitative risk assessment such as on the company’s reputation and image and 
quantitative risk assessment such as loss, reduction of income and increased expenses with 
considerations to the probability of occurrence and impacts. 

4. Specify risk Tolerance to restrict potential damages to a level deemed acceptable by the company. 
Additionally, specify warning sign situations or risk levels in order to have operators take actions 
to prevent risks from exceeding set limits. 

5. Specify work regulations in writing to have executives and operators adhere to in order to control 
risks during work operations. 
 

 

 

 

 

          


