บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.
นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) มีความเชื่อมัน่ และตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพมีความสาคัญในการช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ความสาเร็จ และเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการ
ระบุและจัดการความเสี่ยงจะช่วยสนับสนุ นให้เกิดการตัดสินใจที่ดี ช่วยให้มองเห็นโอกาสและเพิ่มความสาเร็จ ลดความ
สู ญ เสี ย และความไม่ แน่ น อนในผลการดาเนิ น งานโดยรวมของบริษั ท ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจาก
เหตุการณ์สาคัญที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหุน้ ได้
เพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องตามหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงการติดตามและประมวลผลอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิ ภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
จึ ง ก าหนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยให้มี ผ ลบัง คับ ใช้กับ ทุ ก การดาเนิ น งานของทุ ก บริ ษั ท ในเครื อ รวมถึ ง
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ดังนี้
1. กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นความรับ ผิดชอบของผูบ้ ริหาร และพนั กงานในทุกระดับชั้น ที่ตอ้ งทา
ความเข้า ใจและมี จิ ต สานึ ก เพื่ อ ร่ ว มกัน พัฒนาศัก ยภาพการบริ ห ารความเสี่ ยง รวมทั้ง กาหนดแนวทาง
มาตรการควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานในทุกๆ
ด้านให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอเหมาะสม
2. กาหนดให้มี ก ระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ดี
มีคุณภาพที่เหมาะสมเพียงพอตามแนวปฏิบัติสากล รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับ จัดการ
ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ องสมา่ เสมอ เพื่อให้
เกิดการปฏิบตั ิและพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3. กาหนดให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท และเชิงปริมาณ เช่น
ผลขาดทุน การลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้ นของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้ นและผลกระทบ
4. กาหนดให้มีแนวทางป้ องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดาเนิ นงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือ
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้ น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสมา่ เสมอ
5. กาหนดให้มีระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิงานถือปฏิบตั ิ อันเป็ น
การควบคุมความเสี่ยงจากการดาเนิ นงาน
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