
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียง 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)



 

  หนา้ 1 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลด้านความย่ังยืนและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงมีหนา้ที่สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการ

ก ากบัดแูลกิจกรรมเชิงกลยทุธ ์นโยบาย และแนวปฏิบตัิของบรษิัทในดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียงหลกั ซึ่ง

รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธแ์ละความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการก าหนดแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการ

ควบคมุและลดความเส่ียงดงักล่าว 

คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายจรมัพร โชติกเสถียร 
2. นางสาวคามิลล ์มา 

3. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์
4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียง 
กรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียง  
กรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียง 
กรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียง 
เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียง 

 

กฎบตัรคณะกรรมการก ากับดแูลด้านความย่ังยืนและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงควรประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยจะไดร้บัการ

แต่งตัง้ ถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ กรรมการก ากับดูแล

ดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงอย่างนอ้ย 1 ท่านควรเป็นกรรมการอิสระและตอ้งมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามที่บรษิัท

ก าหนด 

วัตถุประสงคข์องการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดแูลกิจกรรมเชิงกลยุทธ ์นโยบาย และแนวปฏิบตัิของบริษัทในดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนและ

การบริหารความเส่ียงหลกั  ซึ่งรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์ดา้นการปฏิบตัิงาน ดา้นการเงิน ดา้นสภาพภูมิอากาศ และความ

เส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ ตลอดจนการก าหนดแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการควบคมุและลดความเส่ียงดงักล่าว 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงจะประสานงานกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

สนบัสนนุงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานความเส่ียงทางธุรกิจ และความเส่ียงดา้นความยั่งยืนของบรษิทั เพื่อให้

เป็นไปตามหนา้ที่ที่ระบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การพัฒนาและการด าเนินกลยุทธ์ดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงเป็นความ

รบัผิดชอบของผูบ้รหิารของบรษิัท คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการพฒันา

อย่างยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียงนัน้ 



 

  หนา้ 2 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลด้านความย่ังยืนและบริหารความเสี่ยงมีอ านาจและหน้าทีด่ังนี ้

1. สอบทานและประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยั่งยืน โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

ขอ้ควรปฏิบตัิ รวมถึงแนวทาง นโยบาย และกระบวนการเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน การประเมินความเส่ียง และการบรหิาร

ความเส่ียง 

2. สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายดา้นความยั่งยืน ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้และกลยุทธ์ที่

เก่ียวข้องกับความเส่ียงหลัก เช่น ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและการระดมทุน ความเส่ียงดา้น

การตลาด ความเส่ียงจากการด าเนินงาน ความเส่ียงดา้นชื่อเสียง ความเส่ียงดา้นสภาพภมูิอากาศ ความเส่ียงอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง

กับความยั่งยืน และความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ รวมถึงการก าหนดแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการควบคุมและลด

ความเส่ียงดงักล่าว 

3. ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการการพฒันาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการภายใน 

เก่ียวกับการมุ่งเนน้เชิงกลยุทธด์า้นความยั่งยืน การประเมินความเส่ียง และการบริหารความเส่ียง แนวทาง นโยบาย และ

กระบวนการของบรษิัท ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงควรประชมุรว่มกบั

คณะกรรมการการพฒันาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและก ากับดแูลกิจการภายใน อย่างนอ้ยปีละ 

2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบริหารความเส่ียงและประเมินความเส่ียงจากฝ่ายบริหารความเส่ียงและก ากับดูแลกิจการ

ภายในของบรษิัท 

5. รบัรองการแต่งตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการการพฒันาเพื่อความยั่งยืน  และประธานคณะกรรมการบรหิารความ

เส่ียงและก ากบัดแูลกิจการภายใน 

6. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับความยั่งยืน และความเส่ียงในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท (เดิม คือ รายงาน

ประจ าปี) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเส่ียงตามที่คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงเห็นสมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการมอบหมายหนา้ที่ใหก้ับคณะอนุกรรมการอื่นๆ 

ตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ผู้เชี่ยวชาญและที่

ปรกึษาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอาจเห็นสมควรตามดลุยพินิจและมีอ านาจในการอนุมตัิค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการว่าจา้งที่

เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงจะรายงานผลการด าเนินงาน และใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการ

บริษัท และจะรายงานการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียง



 

  หนา้ 3 

 

ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนีค้ณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงจะทบทวนความเพียงพอของ 

กฎบตัรฉบบันีอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหค้  าแนะน าเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิหากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข 

แนวทางปฏิบตัิหลกั 

คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงไดว้างแนวทางปฏิบัติหลักเพื่อสนับสนุนการท างานและการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดก้ าหนดในกฎบตัรของคณะกรรมก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงดงันี ้

1. การจดัประชมุ: คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงจะประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

2. วาระการประชุม: ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการอนุมัติการ

ก าหนดวาระการประชมุ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงจะสอบถามวาระการ

ประชุมและรับข้อมูลของแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  และ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการภายใน 

3. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท: ประธานคณะกรรมการการพฒันาเพื่อความยั่งยืน  และประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการภายใน รว่มกบัคณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียง

จะจดัท ารายงานเพื่อสรุปการพฒันาดา้นความยั่งยืน ความเส่ียงหลกั และประเด็นต่างๆ เพื่อระบถุึงการด าเนินการและ

แนวโนม้เก่ียวกบัความเส่ียงในระดบัองคก์รและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

4. การสอบทานความยั่งยืน: คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงจะสอบทานกลยุทธ์และ

นโยบายดา้นความยั่งยืนเป็นระยะ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความสอดคลอ้งกนั และติดตามผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑช์ีว้ดัต่างๆ  

5. การสอบทานความเส่ียง: คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเส่ียงจะทบทวนความเส่ียงที่ส  าคญั

ระดบัองคก์รเป็นระยะ รวมถึงความเส่ียงดา้นสภาพภมูิอากาศ ความเส่ียงอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยั่งยืน และความเส่ียง

ที่เกิดขึน้ใหม่  ซึ่งมีผลกระทบต่อบรษิัท 

6. ความเส่ียงที่ยอมรบัได:้ คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงจะทบทวนและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิความเส่ียงระดบัองคก์รที่ยอมรบัได ้ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดย

คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงจะสอบทานและอนุมตัิวิธีการบริหารความเส่ียง การ

จ ากัดความเส่ียงหลัก นโยบายและกระบวนการในการลดความเส่ียง ตลอดจนกระบวนการในการปฏิบัติหากระดบั

ความเส่ียงเพิ่มขึน้เกินกว่าที่ก าหนดไว ้

7. การเพิ่มพนูความรู:้ คณะกรรมการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนและบริหารความเส่ียงจะพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อ

เพิ่มความเขา้ใจดา้นความยั่งยืน การบรหิารความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง และประเด็นเฉพาะของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 


