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นโยบายบริหารความเส่ียง 
บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)(“บริษทั”) เล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียงจึงจดัให้มีระบบการบริหาร

ความเส่ียงตามในลกัษณะเดียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีมีตามมาตรฐานสากล เพ่ือมุ่งหวงัใหก้ารด าเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมาย
อนัจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการบริหารงาน
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
1. แนวคดิ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการบริหารกิจการ การบริหารความเส่ียงท่ี
มีประสิทธิภาพสามารถก าจดัหรือควบคุมปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบหรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรค
ต่อผลส าเร็จท่ีตั้งเป้าหมายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ยอ่มท าใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และ
ให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และก่อความเสียหายหรือความสูญเสียน้อยท่ีสุดและยงัท าให้บริษทัฯ 
สามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง  
2. นโยบาย 

2.1 สร้างความเขา้ใจ จิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองความเส่ียง การควบคุมและผลกระทบของความเส่ียงต่อ
บริษทัฯ ในกระบวนการบริหารและการปฏิบติังานของพนกังาน ผูบ้ริหาร ในทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทัฯ 

2.2 ให้มีกระบวนการ แนวทางและมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในระดบัสากลและเพียงพอ 
รวมถึงการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมิน จดัล าดบั จดัการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผลและส่ือสารให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอและปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทัฯ 

2.3 ให้มีการวดัผลความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ และเชิงปริมาณ เช่น ผลขาดทุน การ
ลดลงของรายได ้การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้าย โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบ 

2.4 ให้มีการก าหนดความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับ (Risk Tolerance) เพ่ือจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้อยูภ่ายในระดบัท่ี
บริษทัฯ สามารถยอมรับได ้รวมทั้งก าหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงท่ีเป็นสัญญาณเตือนภยั (Warning Sign) ให้
ผูป้ฏิบติังานด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือไม่ใหค้วามเส่ียงเกินกวา่ระดบัเพดานความเส่ียงท่ีก าหนด 

2.5 ให้มีระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานถือปฏิบติั อนัเป็นการควบคุมความ
เส่ียงจากการด าเนินงาน 

3. ขอบเขต (Scope) 
ใชก้ ากบัการท างานของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร พนกังาน ทุกแผนก/ฝ่ายของบริษทัฯ เพื่อให้แน่ใจว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

รับทราบถึงรายละเอียดท่ีก าหนดว่าเป็นความเส่ียง การด าเนินการอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีอาจจะเป็นความเส่ียง เพื่อให้
วตัถุประสงคข์องงานประสบความส าเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลาและขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่

 
4. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และการด าเนินการ (Responsible and Authority) 

4.1. คณะกรรมการ บริษทั 
รับผิดชอบในการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ท่ี RMC ก าหนดข้ึนเพ่ือบริหารความเส่ียง 
4.2. คณะกรรมการบริหาร 
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รับผิดชอบในการก ากบัดูแลกระบวนการในการระบุและประเมินความเส่ียงทุกดา้น ทบทวนผลลพัธ์ของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงและใหค้  าปรึกษาแก่ RMC ตามความจ าเป็น 

4.3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยใหมี้จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้การสนบัสนุนและปฏิบติัการ ซ่ึงอาศยั
หลกัการพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการขององคก์รท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกบัวสิยัทศัน์ ภารกิจและ
เป้าหมายขององคก์รและให้มีกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงองคก์รตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management 
Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รและปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รสามารถเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่การด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ของ
บริษทัฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะประชุมอยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ังโดยคณะท างานบริหารความเส่ียงจะเป็นผูพิ้จารณาประเด็น
ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานและนโยบายต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาความเส่ียงของระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังานการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียงจากนั้น ส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบหรือเพ่ือขอค าปรึกษา
แนวทางในการจดัการความเส่ียงและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือ เพื่อ พิจารณาอนุมติัให้ด าเนินการจดัการ
ความเส่ียงและใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับด าเนินการกบัความเส่ียง 

4.3.1 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
4.3.1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
4.3.1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กและ  

ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
4.3.1.3 นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะพน้ต าแหน่ง 

เม่ือ  
1) ลาออก 
2) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4.3.2 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4.3.2.1 พิจารณาใหมี้การจดัการและการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อการด าเนินการลงทุนและการด าเนิน

กิจกรรมของบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการกลัน่กรองนโยบายหรือก าหนดแนว
ทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ประเภทต่าง ๆ ท่ีส าคญั อาทิเช่น ความเส่ียงทางดา้น
การเงิน ความเส่ียงทางดา้นการลงทุนและความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ 

4.3.2.2 ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเส่ียงของบริษทั
ฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

4.3.2.3 พิจารณาก าหนดเกณฑค์วามเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้ 
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4.3.2.4 รายงานผลการจัดการความเส่ียงของธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
ทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

4.3.2.5 จดัใหมี้คณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น 
4.3.2.6 พิจารณาก าหนดมาตรการส าหรับใช้ในการจัดการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและ

สภาวการณ์ในแต่ละช่วง 
4.3.2.7 จดัใหมี้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียง

และสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง ตลอดจนการจดัระบบรายงานการบริหารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการหรือต าแหน่งใด ๆ ใน
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.3.2.8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั 

4.4. ผู้บริหารฝ่าย หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management subcommittee (RMS) (ถ้าม)ี 
4.4.1. ทบทวนและประมวลผลแผนบริหารความเส่ียงไปยงั RMC 
4.4.2. ระบุและประเมินความเส่ียงของทั้งองคก์รและของแต่ละแผนก 
4.4.3. ก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงท่ีใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ความเส่ียงส าหรับองคก์ร และแต่ละฝ่าย 
4.4.4. ติดตามรวบรวมประเมินและสรุปการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงของทั้งองคก์รและแต่ละฝ่าย

ต่อ RMC เป็นประจ าทุกไตรมาส 
4.4.5. สนบัสนุนการส่ือสารความเส่ียงเพื่อใหอ้งคก์รเห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและใหค้วามช่วยเหลือ

ในการระบุความเส่ียงดงักล่าวและน าเสนอใหฝ่้ายบริหารทราบโดยเร็วท่ีสุด 
4.5. ผู้จดัการและพนักงาน 

  รับผิดชอบในความเป็นเจา้ของท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงติดตามการน าไปใชใ้นกิจกรรมประจ าวนัของการด าเนินงาน
และรายงานไปยงั ผู้บริหารฝ่าย หรือ RMS (ถ้าม)ี เพ่ือการจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การด าเนินงาน 
แนวทางในการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. หลกัการพิจารณาความเส่ียง 
2. หลกัการบริหารความเส่ียง 
3. การติดตาม การรายงานผลและการประเมินผล  

5.1 หลกัการพจิารณาความเส่ียง 
บริษทัฯ ใชแ้นวคิดทฤษฎีการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread way Commission, 2004) เป็นกรอบความคิดการบริหารความเส่ียงขององคก์รเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management 
– Integrated Framework) ท่ีมีมาตรฐานในระดบัสากลเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการน าระบบบริหารความ
เส่ียงไปใชใ้นองคก์รต่างๆและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใชใ้นปัจจุบนั 

5.1.1 ความเส่ียง (Risk)  
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ความเส่ียง (Risk) หมายถึงโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการร่ัวไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค ์ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององคก์ร ทั้งในดา้นกลยทุธ์การปฏิบติังานการเงินและการบริหารซ่ึงอาจเป็นผลกระทบเชิงบวกดว้ยก็ไดโ้ดยการวดัจากผลกระทบ 
(Impact) ท่ีไดรั้บและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

5.1.2 ลกัษณะความเส่ียง 
ความเส่ียงจ าแนกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

5.1.2.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk; S) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการ
ปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม ความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองคก์ร ภาวการณ์แข่งขนัทรัพยากรสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั (Peril) อนัส่งผล
กระทบต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 

5.1.2.2 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk; O) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานทุก ๆ 
ขั้นตอนท่ีขาดการก ากบัดูแลท่ีดีหรือขาดการควบคุมภายในท่ีดีโดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศบุคลากรในการปฏิบติังานความปลอดภยัของทรัพยสิ์น 

5.1.2.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk; F) ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงินความสามารถ
ในการท าก าไรและการรายงานทางการเงิน 

5.1.2.4 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk; C) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามกฎหมาย
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัและสญัญาผกูพนัท่ีบริษทัฯตอ้งรับผิดชอบ 
 

5.1.3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียงการวิเคราะห์ความเส่ียงและ
จดัล าดบัความเส่ียงโดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

 โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง  ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

5.1.3.1 การประเมินความเส่ียงท าการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมินโอกาส

และผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบัคือสูงมาก สูง ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยมาก 
Degree of Risk (ระดบัความเส่ียง) = Likelihood (ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง) X Impact (ระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ) 
5.1.3.2 การประเมนิความเป็นไปได้ (Likelihood)  
การประเมินความเป็นไปไดพ้ิจารณาไดใ้นรูปแบบของความถ่ี (Frequency) หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
คะแนนความถี่โดยเฉลีย่โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ 

1 ต ่ามาก / นอ้ยมากอาจเกิดข้ึนไดทุ้ก 1 – 3 ปี 
2 ต ่า/ นอ้ยอาจเกิดข้ึนไดทุ้ก 6 เดือน – 1 ปี 
3 ปานกลางอาจเกิดข้ึนไดทุ้ก 3 – 6 เดือน 

CONTROLLED D
OCUMENT



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที ่ 01 

รหัสเอกสาร  :  ADB-2017-07 คร้ังที่แก้ไข 04 

จัดท าโดย  : แผนกควบคุมภายใน วนัทีบ่ังคับใช้ 1 มีนาคม 2564 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเส่ียง  หน้า 6 
 

This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization.                 
เอกสารน้ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ  ากดั (มหาชน)  ห้ามคดัลอกหรือส่ือสารไปยงับุคคลท่ีสามก่อนไดรั้บอนุมติั  

4 สูง / บ่อยอาจเกิดข้ึนไดทุ้ก 1 – 3 เดือน 
5 สูงมาก / บ่อยคร้ังอาจเกิดข้ึนไดทุ้ก 1 เดือน / คร้ังหรือมากกวา่ 

5.1.3.3 การประเมนิผลกระทบ (Impact)  
การประเมินผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัองคก์ร มีดงัน้ี 

1) ผลกระทบด้านการเงนิ เป็นผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงและสามารถประเมินคา่เป็น
ตวัเงินได ้ไดแ้ก่ 
 ผลกระทบค่าใชจ่้ายการจดัหาและควบคุม วตัถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์ 
 ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2) ผลกระทบด้านช่ือเสียงขององค์กร เป็นความเสียหายต่อช่ือเสียงขององค์กรไม่ว่าจะเป็นผลจากการ
ด าเนินงานทั้งทางตรงและทางออ้มส่งผลต่อภาพพจน์และความเช่ือถือ 

3) ผลกระทบด้านกฎหมายและสัญญาทีผู่กพนับริษัทฯ เป็นความเสียหายต่อการด าเนินงานของบริษทัท่ีอาจ
ท าให้เสียช่ือเสียง เสียค่าใชจ่้าย กรรมการหรือผูบ้ริหารตอ้งโทษจ าคุกหรือขั้นรุนแรงท าให้ตอ้งถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต หรือใบประกอบกิจการได ้

5.1.3.4 การประเมนิระดบัความเส่ียง (Degree of Risk)  
แบ่งระดบัของความเส่ียงออกเป็น 5 ระดบัและมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 25 คะแนน (Level of Risk) 

โดยการน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบมาจดัท าแผนผงัประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment Matrix)  การประเมินความเส่ียง และการบริหารความเส่ียง โปรดดูเอกสารแนบ 1 และ 2 และ
เอกสารสนบัสนุนท่ีต่อทา้ยนโยบายฉบบัน้ี 
 

5.2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  
การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงหรือ

ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้
5.2.1 หลกัการบริหารความเส่ียง (Principles of Risk Management)  

หลกัการบริหารความเส่ียงมี 4 หลกัการดงัน้ี 
5.2.1.1 การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมีความเส่ียงในระดบั

ต ่าจนยอมรับไดอ้าจจะไม่ตอ้งด าเนินการใดๆเพ่ิมเติมทั้งน้ีอาจเน่ืองจากตน้ทุนการด าเนินการจดัการ
ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนไม่คุม้ค่ากบัความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าอยูแ่ลว้ 

5.2.1.2 การลดความเส่ียงหรือการควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ
การออกแบบวธีิการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย
ท าใหร้ะดบัความเส่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

5.2.1.3 การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียง
ใหผู้อ่ื้นหรือองคก์รอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

5.2.1.4 การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงมากและองคก์รไม่
อาจยอมรับไดจึ้งตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
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เอกสารแนบ 1 
แผนผงัประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment Matrix) 

 

    

 

 

ผลกระทบ 

ความเส่ียงปานกลาง (6-12) 

 ผลกระทบรุนแรง 

 โอกาสเกดิน้อย 

 

ความเส่ียงสูง (15-25) 

 ผลกระทบสูง 

 โอกาสเกดิมาก 

ความเส่ียงต า่ (1-5) 

 ผลกระทบน้อย 

 โอกาสเกดิน้อย 

 

ความเส่ียงปานกลาง (6-12) 

 ผลกระทบน้อย 

 โอกาสเกดิมาก 

 

โอกาสทีจ่ะเกดิ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อย มาก 

มาก 
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เอกสารแนบ 2 
 

การแปลความหมายของระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ระดบัความเส่ียงโดยรวม 
ระดบั
คะแนน 

แถบสี ความหมาย 

ต ่า Low Risk 1 – 5 เขียว 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้งมีการควบคุมความ
เส่ียง ไม่ตอ้งมีการจดัการเพ่ิมเติม  Low Risk largely 
acceptable. Where it is reasonable to do so efforts should be 
made to reduce risks further. 

ปานกลาง Moderate Risk  6-12 เหลือง 

ระดบัความเส่ียงท่ีพอจะยอมรับไดข้ณะเวลาหน่ึงตอ้งมีแผน 
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงลงอีกระดบัหน่ึง (Medium Risks 
should only be tolerated for the short term and only whilst 
further control measures to mitigate the risks are being 
planned and introduced.)  

สูง High Risk 15-25 แดง 

ระดบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้โดยตอ้งมีการจดัการ
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
ในทนัที (High-Risk activities should cease immediately. 
Further effective control measures to mitigate risks must be 
control 
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เอกสารสนบัสนุน 1  

แผนภูมิการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLED D
OCUMENT



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที ่ 01 

รหัสเอกสาร  :  ADB-2017-07 คร้ังที่แก้ไข 04 

จัดท าโดย  : แผนกควบคุมภายใน วนัทีบ่ังคับใช้ 1 มีนาคม 2564 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเส่ียง  หน้า 11 
 

This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization.                 
เอกสารน้ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ  ากดั (มหาชน)  ห้ามคดัลอกหรือส่ือสารไปยงับุคคลท่ีสามก่อนไดรั้บอนุมติั  

เอกสารสนบัสนุน 2 ความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับ (ภาษาไทย และองักฤษ) 

 ความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับ (Risk Tolerance) 

ด้านกลยุทธ์และการด าเนนิงาน ด้านธุรกจิและการปฏิบตักิาร ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 บริษทัฯ จะมุ่งลงทุนเพ่ือ
สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาท่ี
จะสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่
บริษทัฯ ในอนาคต 

 บริษทัฯ จะขยายธุรกิจไปยงั
ธุรกิจ หรือผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กนั และเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือ
อนาคต 

 การพิจารณาการด าเนินงาน 
บริษทัฯ จะวเิคราะห์ผลกระทบ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ อยา่ง
รอบคอบ 

 บริษทัฯ จะรักษาความพึงพอใจ
ของพนกังานและสวสัดิการ
เทียบเคียงบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั 

 บริษทัฯ จะมุ่งลงทุนพฒันา
ความสามารถของพนกังานให้
สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ 

 

 บริษทัฯ ไม่ยอมรับความเส่ียงท่ี
เกิดจากการท าผิดกฏหมาย กฏ
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบาย
ระเบียบของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ไม่ยอมรับความเส่ียงท่ี
เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 บริษทัฯ จะด าเนินการต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงผลท่ีมีต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ 

 บริษทัฯ ไม่ยอมรับการส่งมอบ
ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่ได้
คุณภาพตรงขอ้ก าหนด 

 บริษทัฯ มุ่งสู่อุบติัการณ์ต่อ
ผูป้ฏิบติังานเป็นศูนย ์(Zero 
Incident) 

 บริษทัฯ มุ่งสู่การด าเนินงานท่ี
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือชุมชน 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการจา้งงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานและไม่ยอมรับความ
เส่ียงจากการด าเนินงานท่ีผดิ
หลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ ไม่ยอมรับความเส่ียงท่ี
จะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทัฯ 

 บริษทัฯจะคงรักษาสภาพคล่อง
ทางการเงินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม โดยการคงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนใหอ้ยูใ่นระดบั 1 
ต่อ 1 ในสภาวะปกติ เพื่อให้
บริษทัฯมีความพร้อมส าหรับ
การขยายการลงทุนในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจในอนาคตดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในระดบัท่ีเหมาะสม
และสภาวะทางการเงินท่ี
แขง็แกร่ง 

 บริษทัฯจะใชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียง
ท่ีเกิดจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ีย และอตัรา
แลกเปล่ียนสกลุเงินต่างประเทศ
เพ่ือใหเ้กิดเสถียรภาพทาง
การเงินของบริษทัฯระยะยาว 

หมายเหตุ: ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้หมายถึง ระดบัความเส่ียงท่ี ADB ยอมรับได ้โดยยงัคงใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกิจ 
และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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Risk Tolerance 

Strategy and Investment Area Business and Operational Area Financial Area 

 ADB will invest in research and 
development (R&D) which aims 
to focus on long-term 
profitability. 

 ADB's business expansion 
prioritizing in related products or 
business which will be products 
for the future. 

 The impact of all stakeholders 
will cautiously be taken into 
account in ADB’s operation. 

 Employee satisfaction and 
welfare will be well managed in 
comparable to other companies 
in the industry. 

 Employee capability 
development is the ADB’s 
capital investment to support 
future business growth. 

 

 ADB will not take any risks of 
non-complied or misconducted 
rules and regulations. 

 ADB refuses to accept any 
risks of fraudulent activities. 

 All of ADB’s operations will 
be performed with 
consideration for the impact on 
customer satisfaction. 

 ADB strongly refuses to 
deliver any nonqualified 
products or services to our 
customers. 

 ADB aims to achieve Zero 
Incidents in operations. 

 ADB will not perform any 
activities which expose the 
environment and the 
surrounding communities to 
risk. 

 ADB will encourage effective 
and standardized employment 
and will not take any risks 
associated with harm to 
personnel or human rights. 

 ADB will not take any risks 
which could damage the 
company's reputation. 

 The Company will maintain 
appropriate liquidity and 
capital structure with debt to 
equity ratio at 1 : 1 in normal 
situation to optimize overall 
cost of capital in order to 
strengthen the future business 
expansion with long-term 
financial stability 

 The Company will utilize 
various financial instruments 
to minimize both interest rate 
risks and foreign exchange 
rate fluctuations in order to 
support the long-term 
financial stability 

 

Remark: Risk appetite means the level of risks that ADB can accept in order to drive its business and achieve the targets. 
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