นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหำชน)

นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”)และบริษทั ย่อยตระหนักและเล็งเห็นควำมสำคัญต่อ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรทีด่ เี พื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มกี ำรเติบโตและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพมีฐำนะกำรเงินทีม่ นคง
ั่
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตลอดจนเพือ่ เป็ นกำรดำเนินตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good
Corporate Governance) รวมทัง้ กำรถ่วงดุลอำนำจ (Check and Balance) ในภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจทีบ่ ริษทั และ
บริษทั ย่อยต้องเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลำไม่ว่ำจะเกิดจำกปั จจัยภำยนอกหรือปั จจัยภำยใน
อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ ำหมำยและภำรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ นี้ ต้องครอบคลุมควำม
เสีย่ งอย่ำงน้อย 4 ประกำร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Financial Risk)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk)
ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ (Compliance Risk)

คณะกรรมกำรบริษทั เห็นควรให้มกี ำรนำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งมำปฏิบตั ใิ ช้ในกำรดำเนินงำนของบริษทั และ
บริษทั ย่อยให้มกี ำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ เี พื่อเสริมสร้ ำงควำมมันใจให้
่
กบั ผู้ถอื หุ้นและทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้แก่บริษทั และบริษทั ย่อยโดยได้กำหนดนิยำมวัตถุประสงค์
นโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อยดังต่อไปนี้
นิ ยามความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยง
ควำมเสีย่ ง (Risks) หมำยถึง “โอกำส / เหตุกำรณ์ทไ่ี ม่แน่ นอนต่ำง ๆ หรือสิง่ ทีท่ ำให้แผนงำนหรือกำรดำเนินกำร
อยู่ ณ ปั จจุ บ ัน ไม่ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ / เป้ ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยก่ อ ให้เกิด ผลกระทบเชิงลบต่ อ องค์ก ร ทัง้ ในแง่ข อง
ผลกระทบทีเ่ ป็ นตัวเงินหรือผลกระทบทีม่ ตี ่อภำพลักษณ์และชือ่ เสียงขององค์กร”
กำรบริห ำรควำมเสี่ย ง (Risk Management) หมำยถึง “กระบวนกำรที่ป ฏิบ ัติโดยคณะกรรมกำรผู้บ ริห ำรและ
บุคลำกรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในกำรกำหนดกลยุทธ์ แผนงำน และกำรดำเนินงำนโดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ได้รบั กำรออกแบบเพือ่ ให้สำมำรถบ่งชีเ้ หตุกำรณ์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อองค์กรและสำมำรถจัดกำรควำมเสีย่ งให้อยู่
ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับเพือ่ ให้ได้รบั ควำมมันใจอย่
่
ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ทอ่ี งค์กรกำหนดไว้”
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยง
1.

เพื่อนำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นมำตรฐำนสำกลมำปฏิบตั ใิ ช้ในแนวทำงเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กรและกำหนดให้
กำรบริหำรควำมเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินใจกำรกำหนดกลยุทธ์แผนงำนและกำรดำเนินงำนของบริษทั และ
บริษทั ย่อย

2.

เพื่อกำหนดมำตรกำรและแนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดั บที่ยอมรับได้ขององค์กรโดย
พิจำรณำมำตรกำรทีจ่ ะลดโอกำสและ/หรือผลกระทบจำกควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอันจะเป็ น
กำรผลักดันให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรทีก่ ำหนดไว้ทงั ้ ในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงำน
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3.

เพื่อสำมำรถระบุ ค วำมเสี่ยงหรือวิกฤตกำรณ์ ท่ีไม่ค ำดคิด และสำมำรถตอบสนองกำรลดควำมสูญ เสียหรือควำม
เสียหำยต่อองค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและทันกำล

4.

เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั ทรำบข้อมูลควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ
แนวโน้ ม ของควำมเสี่ยงและควำมเสี่ย งในภำพรวมตลอดจนก ำกับ ดูแลควำมเสี่ ย งได้อ ย่ำงมีป ระสิท ธิภ ำพและ
ประสิทธิผล

5.

เพื่อ ให้ทุ ก ส่วนงำนมีห น้ ำที่ระบุ ป ระเมิน และบริห ำรจัด กำรควำมเสี่ยงที่สำคัญ ๆอย่ำงสม่ ำเสมอรวมถึงกรณี ท่ีม ี
เหตุกำรณ์กจิ กรรมกระบวนกำรและ/หรือโครงกำรทีส่ ำคัญหรือยังไม่เคยปฏิบตั หิ รือกำรเปลีย่ นแปลงทีม่ สี ำระสำคัญ
ภำยในองค์กรโดยคำนึงถึงระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้และควำมสำมำรถทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงด้วยต้นทุนทีเ่ หมำะสม

6.

เพื่อให้มกี ำรสื่อสำรและถ่ำยทอดควำมรูก้ ำรบริหำรควำมเสีย่ งให้พนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอและพัฒนำพนักงำนให้ม ี
ควำมเข้ำใจมีค วำมตระหนั ก กำรเป็ น เจ้ำของควำมเสี่ย งตลอดจนมีก ำรบริห ำรควำม เสี่ย งร่วมกัน ภำยใต้งำนที่
รับผิดชอบ

7.

เพื่อ เป็ น กำรด ำเนิ น กำรตำมหลัก กำรก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) และถ่ วงดุ ล อำนำจ
(Check and Balance) บริษัทแบ่งแยกหน้ ำที่ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงออกจำกงำนด้ำนที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง
(Business Unit) อนึ่งเพื่อให้กำรจัดกำรด้ำนควำมเสีย่ งเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบริษทั อำจพิจำรณำให้มกี ำรจัดตัง้
คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งขึน้ ซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อติดตำมประเด็นควำมเสีย่ งและ
จัดกำรควำมเสีย่ งให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและทันต่อเหตุกำรณ์โดยคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งดำเนินกำรภำยใต้
กำรกำกับดูแลของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร (CEO) และต้องรำยงำนควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญของบริษทั และบริษทั ย่อย
และสถำนะของควำมเสีย่ ง รวมถึงแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ควำมคืบหน้ำ และผลของกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำรบริษัทตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสมหรือตำมที่กำหนดโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) คือระดับควำมเสีย่ งสูงสุดทีย่ อมรับได้ในระดับองค์กรซึ่งอำจกำหนด
ขึน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือบุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร (CEO)และให้ใช้ประกอบกำรประเมิน
และบริหำรควำมเสีย่ งโดยควำมเสีย่ งใดก็ตำมที่ได้รบั กำรวิเครำะห์และประเมินแล้วพบว่ำอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและ
บริษทั ย่อยเกินกว่ำระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ให้หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสีย่ งนัน้ ๆจัดทำแผนปฏิบตั งิ ำนบริหำรควำมเสีย่ ง
และรำยงำนต่อคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งโดยแบ่งระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ออกเป็ น3ด้ำนดังนี้
1.

ระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ดำ้ นกำรเงิน

บริษทั และบริษทั ย่อยยอมรับให้มกี ำรสูญเสียเงินหรือกำรลดลงของรำยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เกินกว่ำระดับ ทีส่ ่งผล
กระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อสภำพคล่องหรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
2.

ระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ดำ้ นควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ

บริษทั และบริษทั ย่อยยอมรับให้มกี ำรหยุดชะงักหรือควำมล่ำช้ำในควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง
แต่ไม่ยอมรับให้เกิดกำรหยุดชะงักหรือควำมล่ำช้ำทีเ่ ป็ นเวลำนำนจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยทีเ่ ป็ นผลกระทบต่อเนื่องในกำร
ปฏิบตั งิ ำนซึ่งส่งผลต่อระดับควำมเชื่อมันคุ
่ ณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรและระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญ
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3.

ระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ดำ้ นควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

บริษทั และบริษทั ย่อยไม่ยอมรับให้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำโดยกำรสุ่มสำรวจของบริษทั และบริษทั
ย่อยไม่เป็ นไปตำมระดับมำตรฐำนทีย่ อมรับได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและชือ่ เสียง
ของบริษทั และบริษทั ย่อยในอนำคต
นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
บริษัท และบริษัท ย่ อ ยได้ต ระหนั ก ถึงควำมสำคัญ และควำมจ ำเป็ น ที่ต้อ งน ำระบบกำรบริห ำรควำมเสี่ย งตำม
มำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำรบริหำรโดยมุ่ง หวังให้บริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นองค์กรสำคัญทีส่ ร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำมี
ภำพลักษณ์ ท่ีดีและพัฒ นำกำรดำเนิ นงำนของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันทัว่ องค์กรจึงกำหนด
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังนี้
1.

กำหนดให้กำรบริหำรควำมเสีย่ งเป็ นควำมรับผิดชอบของพนักงำนในทุกระดับชัน้ ทีต่ อ้ งตระหนักถึงควำมเสีย่ งทีม่ ใี น
กำรปฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำนของตนและองค์กรโดยให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆได้รบั กำรบริหำร
จัดกำรภำยใต้กำรควบคุมภำยในอย่ำงมีระบบให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอและเหมำะสม

2.

ให้มกี ระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ดตี ำมแนวปฏิบตั ิสำกลเพื่อให้เกิดกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่ งทีอ่ ำจส่งผลกระทบกับกำรดำเนินงำนของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดกำรพัฒนำ
และมีกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรในทิศทำงเดียวกันโดยนำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งมำ
เป็ นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินใจกำรวำงแผนกลยุทธ์แผนงำนและกำรดำเนินงำนของบริษทั และบริษทั ย่อยรวมถึงกำร
มุ่งเน้นให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ ำหมำยวิสยั ทัศน์พนั ธกิจกลยุทธ์ทก่ี ำหนดไว้เพื่อสร้ำงควำมเป็ นเลิศในกำรปฏิบตั งิ ำน
และสร้ำงควำมเชือ่ มันของผู
่
เ้ กีย่ วข้อง

3.

มีกำรกำหนดแนวทำงป้ องกันและบรรเทำควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อหลีกเลี่ยง
ควำมเสียหำยหรือควำมสูญ เสีย ที่อำจจะเกิด ขึ้น รวมถึงกำรติด ตำมและประเมิน ผลกำรบริห ำรควำมเสี่ย งอย่ำง
สม่ำเสมอ

4.

ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัยมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั และ
บริษัทย่อยและสนับสนุ นให้บุคลำกรทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมู ลข่ำวสำรกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงทัวถึ
่ ง
ตลอดจนกำรจัดระบบกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

