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นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จากัด (มหาชน)(“บริ ษทั ”) เล็งเห็นความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงจึง จัดให้มีระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงตามในลักษณะเดียวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่มีตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งหวังให้การดาเนินกิจการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
อันจะสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบริ หารงาน
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
1. แนวคิด
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการบริ หารกิจการ การบริ หารความเสี่ ยงที่
มีประสิ ทธิภาพสามารถกาจัดหรื อควบคุมปั จจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อเป็ นอุปสรรค
ต่อผลสาเร็ จที่ต้ งั เป้ าหมายให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ย่อมทาให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและ
ให้ผลตอบแทนที่ ดีแก่ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย และก่ อความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยน้อยที่ สุด และยังทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง
2. นโยบาย
2.1 สร้างความเข้าใจ จิตสานึ กและความรับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ องความเสี่ ยง การควบคุมและผลกระทบของความเสี่ ยงต่อ
บริ ษทั ฯ ในกระบวนการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ในทุกระดับทัว่ ทั้งบริ ษทั ฯ
2.2 ให้มีกระบวนการ แนวทางและมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ
รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผลและสื่ อสารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอและปฏิบตั ิทว่ั ทั้งบริ ษทั ฯ
2.3 ให้มีการวัดผลความเสี่ ยงทั้งในเชิ งคุณภาพ เช่น ชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ และเชิงปริ มาณ เช่น ผลขาดทุน การ
ลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ
2.4 ให้มีการกาหนดความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับ (Risk Tolerance) เพื่อจากัดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยูภ่ ายในระดับที่
บริ ษทั ฯ สามารถยอมรับได้ รวมทั้งกาหนดเหตุการณ์หรื อระดับความเสี่ ยงที่เป็ นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้ความเสี่ ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ ยงที่กาหนด
2.5 ให้มีระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานถือปฏิบตั ิ อันเป็ นการควบคุมความ
เสี่ ยงจากการดาเนินงาน
3. ขอบเขต (Scope)
ใช้กากับการทางานของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ทุกแผนก/ฝ่ ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้แน่ใจว่าผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
รับทราบถึงรายละเอียดที่ กาหนดว่าเป็ นความเสี่ ยง การดาเนิ นการอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่อาจจะเป็ นความเสี่ ยง เพื่อให้
วัตถุประสงค์ของงานประสบความสาเร็ จ ภายใต้การตัดสิ นใจ งบประมาณ กาหนดเวลาและข้อจากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่
4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ และการดาเนินการ (Responsible and Authority)
4.1. คณะกรรมการ บริ ษทั
รับผิดชอบในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ RMC กาหนดขึ้นเพื่อบริ หารความเสี่ ยง
4.2. คณะกรรมการบริ หาร
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รับผิดชอบในการกากับดูแลกระบวนการในการระบุและประเมินความเสี่ ยงทุกด้าน ทบทวนผลลัพธ์ของกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงและให้คาปรึ กษาแก่ RMC ตามความจาเป็ น
4.3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ว ยกรรมการและกรรมการอิ ส ระที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยให้มีจานวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบตั ิการ ซึ่ งอาศัย
หลักการพื้นฐานของการกากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจและ
เป้ าหมายขององค์กรและให้มีกรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management
Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรและปลูกฝังให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรสามารถเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนิ นงานเชิงกลยุทธ์ของ
บริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะประชุมอย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้งโดยคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงจะเป็ นผูพ้ ิจารณาประเด็น
ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจส่ งผลต่อการดาเนิ นงานและนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งพิจารณาความเสี่ ยงของระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงานการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
ระเบี ยบที่ เกี่ยวข้องและการบริ หารความเสี่ ยงจากนั้น ส่ งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็ นชอบหรื อเพื่อขอคาปรึ กษา
แนวทางในการจัดการความเสี่ ยงและรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่อทราบ หรื อ เพื่อ พิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนิ นการจัดการ
ความเสี่ ยงและให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับดาเนินการกับความเสี่ ยง
4.3.1 วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.3.1.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
4.3.1.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกและ
ให้มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
4.3.1.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะพ้นตาแหน่ง
เมื่อ
1) ลาออก
2) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4.3.2 อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.3.2.1 พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ ยงของธุรกิจ เพื่อการดาเนิ นการลงทุนและการดาเนิ น
กิ จกรรมของบริ ษทั ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมไม่ว่าจะเป็ นการกลัน่ กรองนโยบายหรื อกาหนดแนว
ทางการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ประเภทต่าง ๆ ที่ สาคัญ อาทิ เช่น ความเสี่ ยงทางด้าน
การเงิน ความเสี่ ยงทางด้านการลงทุนและความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของกิจการ เป็ นต้น
4.3.2.2 กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ ยงของบริ ษทั
ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
4.3.2.3 พิจารณากาหนดเกณฑ์ความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ สามารถยอมรับได้
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4.3.2.4 รายงานผลการจัด การความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบ ในกรณี ที่ มี ปั จ จัย หรื อ
เหตุการณ์สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
4.3.2.5 จัดให้มีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงตามความจาเป็ น
4.3.2.6 พิ จ ารณาก าหนดมาตรการส าหรั บ ใช้ใ นการจัด การความเสี่ ย งให้ เ หมาะสมต่ อ สภาพกิ จ การและ
สภาวการณ์ในแต่ละช่วง
4.3.2.7 จัดให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้ในการดาเนินกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริ หารความเสี่ ยงได้อย่าง
ทัว่ ถึง ตลอดจนการจัดระบบรายงานการบริ หารความเสี่ ยงให้แก่คณะกรรมการหรื อตาแหน่งใด ๆ ใน
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.3.2.8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
4.4. ผู้บริหารฝ่ าย หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management subcommittee (RMS) (ถ้ ามี)
4.4.1. ทบทวนและประมวลผลแผนบริ หารความเสี่ ยงไปยัง RMC
4.4.2. ระบุและประเมินความเสี่ ยงของทั้งองค์กรและของแต่ละแผนก
4.4.3. กาหนดแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ความเสี่ ยงสาหรับองค์กร และแต่ละฝ่ าย
4.4.4. ติดตามรวบรวมประเมินและสรุ ปการประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยงของทั้งองค์กรและแต่ละฝ่ าย
ต่อ RMC เป็ นประจาทุกไตรมาส
4.4.5. สนับสนุนการสื่ อสารความเสี่ ยงเพื่อให้องค์กรเห็นความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงและให้ความช่วยเหลือ
ในการระบุความเสี่ ยงดังกล่าวและนาเสนอให้ฝ่ายบริ หารทราบโดยเร็ วที่สุด
4.5. ผู้จดั การและพนักงาน
รับผิดชอบในความเป็ นเจ้าของทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงติดตามการนาไปใช้ในกิจกรรมประจาวันของการดาเนินงาน
และรายงานไปยัง ผู้บริหารฝ่ าย หรื อ RMS (ถ้ ามี) เพื่อการจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. การดาเนินงาน
แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยขั้นตอน 3 ส่วน ดังนี้
1. หลักการพิจารณาความเสี่ ยง
2. หลักการบริ หารความเสี่ ยง
3. การติดตาม การรายงานผลและการประเมินผล
5.1 หลักการพิจารณาความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ใช้แนวคิดทฤษฎีการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission, 2004) เป็ นกรอบความคิดการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management
– Integrated Framework) ที่มีมาตรฐานในระดับสากลเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการนาระบบบริ หารความ
เสี่ ยงไปใช้ในองค์กรต่างๆและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ในปั จจุบนั
5.1.1 ความเสี่ยง (Risk)
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ความเสี่ ยง (Risk) หมายถึงโอกาสที่ จะเกิ ดความผิดพลาดความเสี ยหายการรั่วไหลความสู ญเปล่าหรื อเหตุการณ์ ที่ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรื อทาให้การดาเนิ นงานไม่ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบตั ิงานการเงินและการบริ หารซึ่งอาจเป็ นผลกระทบเชิงบวกด้วยก็ได้โดยการวัดจากผลกระทบ
(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
5.1.2 ลักษณะความเสี่ยง
ความเสี่ ยงจาแนกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี้
5.1.2.1 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk; S) ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการ
ปฏิ บตั ิตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม ความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้ าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย (Peril) อันส่ งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กร
5.1.2.2 ความเสี่ ยงด้ านการดาเนินงาน (Operational Risk; O) ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิงานทุก ๆ
ขั้นตอนที่ขาดการกากับดูแลที่ดีหรื อขาดการควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบตั ิงานความปลอดภัยของทรัพย์สิน
5.1.2.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk; F) ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินความสามารถ
ในการทากาไรและการรายงานทางการเงิน
5.1.2.4 ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบต่ าง ๆ (Compliance Risk; C) ความเสี่ ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิและสัญญาผูกพันที่บริ ษทั ฯต้องรั บผิดชอบ
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5.1.3 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ ยงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและ
จัดลาดับความเสี่ ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

โอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรื อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุ นแรงของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง
5.1.3.1 การประเมินความเสี่ ยงทาการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็ น 5 ระดับคือสูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก
Degree of Risk (ระดับความเสี่ ยง) = Likelihood (ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง) X Impact (ระดับความ
รุ นแรงของผลกระทบของความเสี่ ยงแต่ละสาเหตุ)
5.1.3.2 การประเมินความเป็ นไปได้ (Likelihood)
การประเมินความเป็ นไปได้พิจารณาได้ในรู ปแบบของความถี่ (Frequency) หรื อโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงโดย
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนความถี่โดยเฉลีย่ โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
1 ต่ามาก / น้อยมากอาจเกิดขึ้นได้ทุก 1 – 3 ปี
2 ต่า/ น้อยอาจเกิดขึ้นได้ทุก 6 เดือน – 1 ปี
3 ปานกลางอาจเกิดขึ้นได้ทุก 3 – 6 เดือน
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4 สูง / บ่อยอาจเกิดขึ้นได้ทุก 1 – 3 เดือน
5 สูงมาก / บ่อยครั้งอาจเกิดขึ้นได้ทุก 1 เดือน / ครั้งหรื อมากกว่า
5.1.3.3 การประเมินผลกระทบ (Impact)
การประเมินผลกระทบของความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร มีดงั นี้
1) ผลกระทบด้ านการเงิน เป็ นผลกระทบหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากความเสี่ ยงและสามารถประเมินค่าเป็ น
ตัวเงินได้ ได้แก่
 ผลกระทบค่าใช้จ่ายการจัดหาและควบคุม วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
 ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
2) ผลกระทบด้ านชื่ อเสี ยงขององค์ กร เป็ นความเสี ยหายต่อชื่ อเสี ยงขององค์กรไม่ว่าจะเป็ นผลจากการ
ดาเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อภาพพจน์และความเชื่อถือ
3) ผลกระทบด้ านกฎหมายและสัญญาทีผ่ ูกพันบริษัทฯ เป็ นความเสี ยหายต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ที่อาจ
ทาให้เสี ยชื่ อเสี ยง เสี ยค่าใช้จ่าย กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารต้องโทษจาคุก หรื อขั้นรุ นแรงทาให้ตอ้ งถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต หรื อใบประกอบกิจการได้
การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
แบ่งระดับของความเสี่ ยงออกเป็ น 5 ระดับและมีค่าความเสี่ ยงรวมเท่ากับ 25 คะแนน (Level of Risk)
โดยการนาผลที่ ได้จากการประเมิ นความเป็ นไปได้และผลกระทบมาจัดทาแผนผังประเมิ นความเสี่ ยง (Risk
Assessment Matrix) การประเมิ นความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยง โปรดดู เอกสารแนบ 1 และ 2 และ
เอกสารสนับสนุนที่ต่อท้ายนโยบายฉบับนี้
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5.1.3.4

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริ หารความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการที่ ใช้ในการบริ หารจัดการให้โอกาสที่ จะเกิ ดเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลงหรื อ
ผลกระทบของความเสี ยหายจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
5.2.1 หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles of Risk Management)
หลักการบริ หารความเสี่ ยงมี 4 หลักการดังนี้
5.2.1.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็ นการยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นมีความเสี่ ยงในระดับ
ต่าจนยอมรับได้อาจจะไม่ตอ้ งดาเนิ นการใดๆเพิ่มเติมทั้งนี้ อาจเนื่ องจากต้นทุนการดาเนิ นการจัดการ
ความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นไม่คุม้ ค่ากับความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นระดับที่ต่าอยูแ่ ล้ว
5.2.1.2 การลดความเสี่ยงหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็ นการปรับปรุ งระบบการทางานหรื อ
การออกแบบวิธีการทางานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงหรื อผลกระทบที่จะเกิดความเสี ยหาย
ทาให้ระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
5.2.1.3 การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็ นการกระจายหรื อถ่ายโอนความเสี่ ยง
ให้ผอู ้ ื่นหรื อองค์กรอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
5.2.1.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance) เป็ นการจัดการความเสี่ ยงที่มีระดับสู งมากและองค์กรไม่
อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสิ นใจยกเลิกโครงการหรื อกิจกรรมนั้น
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เอกสารแนบ 1
แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ความเสี่ยงปานกลาง (6-12)
 ผลกระทบรุนแรง

 ผลกระทบสู ง

 โอกาสเกิดน้ อย

 โอกาสเกิดมาก

ผลกระทบ
ความเสี่ยงตา่ (1-5)
 ผลกระทบน้ อย

ความเสี่ยงปานกลาง (6-12)

 ผลกระทบน้ อย
 โอกาสเกิดมาก

มาก
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 โอกาสเกิดน้ อย

น้ อย

ความเสี่ยงสู ง (15-25)
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โอกาสทีจ่ ะเกิด
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เอกสารแนบ 2

ต่า Low Risk
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สูง High Risk
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ปานกลาง Moderate Risk
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ระดับความเสี่ยงโดยรวม

การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับ
แถบสี
ความหมาย
คะแนน
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ตอ้ งมีการควบคุมความ
เสี่ ยง ไม่ตอ้ งมีการจัดการเพิ่มเติม Low Risk largely
1–5
เขียว
acceptable. Where it is reasonable to do so efforts should be
made to reduce risks further.
ระดับความเสี่ ยงที่พอจะยอมรับได้ขณะเวลาหนึ่งต้องมีแผน
ควบคุมเพื่อลดความเสี่ ยงลงอีกระดับหนึ่ง (Medium Risks
6-12
เหลือง
should only be tolerated for the short term and only whilst
further control measures to mitigate the risks are being
planned and introduced.)
ระดับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการ
ความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผลเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
15-25
แดง
ในทันที (High-Risk activities should cease immediately.
Further effective control measures to mitigate risks must be
control
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แผนภูมิการบริ หารความเสี่ ยง
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เอกสารสนับสนุน 2 ความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับ (ภาษาไทย และอังกฤษ)
ความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับ (Risk Tolerance)
ด้ านกลยุทธ์ และการดาเนินงาน

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
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 บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับความเสี่ ยงที่
 บริ ษทั ฯจะคงรักษาสภาพคล่อง
เกิดจากการทาผิดกฏหมาย กฏ
ทางการเงินให้อยูใ่ นระดับที่
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนโยบาย
เหมาะสม โดยการคงอัตราส่วน
ระเบียบของบริ ษทั ฯ
หนี้สินต่อทุนให้อยูใ่ นระดับ 1
ต่อ 1 ในสภาวะปกติ เพื่อให้
 บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับความเสี่ ยงที่
บริ ษทั ฯมีความพร้อมสาหรับ
เกิดจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
การขยายการลงทุนในแต่ละ
 บริ ษทั ฯ จะดาเนินการต่าง ๆ
กลุ่มธุรกิจในอนาคตด้วยอัตรา
โดยคานึงถึงผลที่มีต่อความพึง
ดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม
พอใจของลูกค้า
และสภาวะทางการเงินที่
 บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับการส่งมอบ
แข็งแกร่ ง
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่ได้
 บริ ษทั ฯจะใช้เครื่ องมือทาง
คุณภาพตรงข้อกาหนด
การเงินต่างๆ เพื่อลดความเสี่ ยง
 บริ ษทั ฯ มุ่งสู่อุบตั ิการณ์ต่อ
ที่เกิดจากความผันผวนของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นศูนย์ (Zero
อัตราดอกเบี้ย และอัตรา
Incident)
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
 บริ ษทั ฯ มุ่งสู่การดาเนินงานที่
เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทาง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การเงินของบริ ษทั ฯระยะยาว
หรื อชุมชน
 บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มการจ้างงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้
มาตรฐานและไม่ยอมรับความ
เสี่ ยงจากการดาเนินงานที่ผดิ
หลักการด้านสิ ทธิมนุษยชน
 บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับความเสี่ ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ: ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ระดับความเสี่ ยงที่ ADB ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจ
และบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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 บริ ษทั ฯ จะมุ่งลงทุนเพื่อ
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาที่
จะสร้างรายได้ที่มนั่ คงให้แก่
บริ ษทั ฯ ในอนาคต
 บริ ษทั ฯ จะขยายธุรกิจไปยัง
ธุรกิจ หรื อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กัน และเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อ
อนาคต
 การพิจารณาการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ จะวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ
 บริ ษทั ฯ จะรักษาความพึงพอใจ
ของพนักงานและสวัสดิการ
เทียบเคียงบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน
 บริ ษทั ฯ จะมุ่งลงทุนพัฒนา
ความสามารถของพนักงานให้
สอดคล้องกับการเจริ ญเติบโต
ของธุรกิจ

ด้ านธุรกิจและการปฏิบตั กิ าร
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Risk Tolerance
Strategy and Investment Area

Business and Operational Area

ADB will not take any risks of
 The Company will maintain
non-complied or misconducted
appropriate liquidity and
rules and regulations.
capital structure with debt to
 ADB refuses to accept any
equity ratio at 1 : 1 in normal

risks of fraudulent activities.
situation to optimize overall
 All of ADB’s operations will
cost of capital in order to
be performed with
strengthen the future business
consideration for the impact on
expansion with long-term

customer satisfaction.
financial stability
 ADB strongly refuses to
 The Company will utilize
deliver any nonqualified
various financial instruments

products or services to our
to minimize both interest rate
customers.
risks and foreign exchange
 ADB aims to achieve Zero
rate fluctuations in order to
Incidents in operations.
support the long-term

 ADB will not perform any
financial stability
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.
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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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.

Financial Area
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