บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จากัด (มหาชน)

นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงต่อการดาเนิ นธุ รกิจและการบริ หารกิจการ
การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถกาจัดหรื อควบคุมปั จจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
หรื อก่อให้ความเสี ยหาย หรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลสาเร็ จที่ต้ งั เป้ าหมายให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ สามารถทา
ให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ ้นและผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และก่อความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยน้อยที่สุดและยังทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ น
ธุ รกิจอย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง
1. สร้างความเข้าใจ จิตสานึ กและความรับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ องความเสี่ ยง การควบคุ มและ
ผลกระทบของความเสี่ ยงต่อบริ ษทั ฯ ในกระบวนการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ผูบ้ ริ หาร ในทุกระดับทัว่ ทั้งบริ ษทั ฯ
2. ให้มีกระบวนการ แนวทางและมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่มีคุณภาพเหมาะสมใน
ระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม
รายงาน ประเมิ นผลและสื่ อสารให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง สม่ าเสมอและ
ปฏิบตั ิทวั่ ทั้งบริ ษทั ฯ
3. กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงเชิ งคุณภาพเช่นชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ของ บริ ษทั และ
การประเมินความเสี่ ยงเชิ งปริ มาณเช่ นการสู ญเสี ยการลดรายได้และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดย
คานึงถึงความเป็ นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ
4. ให้มีการความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับ (Risk Tolerance) เพื่อจากัดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นให้
อยูภ่ ายในระดับที่บริ ษทั ฯ สามารถยอมรับได้ รวมทั้งกาหนดเหตุการณ์หรื อระดับความเสี่ ยง
ที่เป็ นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อ
ไม่ให้ความเสี่ ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ ยงที่กาหนด
5. ให้มีระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริ ห ารและผูป้ ฏิบตั ิงานถือปฏิบตั ิ
อันเป็ นการควบคุมความเสี่ ยงจากการดาเนินงาน
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.
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