ไมเนอร์ กรุ๊ป
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1.

บทนํา

1.1

วัตถุประสงค์และขอบเขต

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และกิจการในเครื อ (เรี ยกรวมกันว่า “บริ ษทั ฯ”) ตระหนักว่า
บริ ษทั ฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนต่างๆในการประกอบธุรกิจ การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพจึง
มีความสําคัญในการช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ความสําเร็ จ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นโยบายฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้สอดคล้องตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กบั ทุกการดําเนินงานของทุกบริ ษทั ในเครื อ และรวมถึง
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
1.2
คําจัดความ
“ความเสี่ ยง” หมายถึงความไม่แน่ นอนที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ผลกระทบดังกล่าวอาจส่ งผล
ทางบวก (โอกาส) หรื อทางลบ (อุปสรรค) ที่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังของบริ ษทั
“ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ” หมายถึงจํานวนของความเสี่ ยงในภาพกว้างที่บริ ษทั ฯสามารถยอมรับได้ภายในระดับความ
เสี่ ยงที่ตกลงกันไว้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทางธุรกิจอื่นๆ ในขณะที่ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้จะ
กําหนดไว้ภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละเรื่ องซึ่งเป็ นระดับความเบี่ยงเบนที่บริ ษทั ฯสามารถยอมรับได้เพื่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.

นโยบาย

2.1

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า ความเสี่ ยงสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ท้งั ทางบวก (การสร้างโอกาส) และผลลัพธ์ทางลบ (อุปสรรคและ
การสร้างความเสี ยหาย) การสร้างโอกาสสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนและผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน เมื่อมีการประเมินความเสี่ ยงที่ดี
ด้วยการลดทอนความเสี่ ยงโดยการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารอย่างรอบคอบ
บริ ษทั ฯเชื่อว่าการบริ หารความเสี่ ยงควรช่วยบริ ษทั ในเรื่ องดังต่อไปนี้
• สร้างมูลค่า ตอบสนองต่อความเสี่ ยงในลักษณะที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้ และคํานึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
• เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการขององค์กร
• เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสิ นใจ โดยให้ขอ้ มูลที่ดีที่สุด
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•
•
•
•
•
2.2

จัดการกับความไม่แน่นอนและสมมุติฐานอย่างชัดเจน
เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบ
มีความโปร่ งใสและครอบคลุม
มีความคล่องแคล่วและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
มีการประเมินอย่างต่อเนื่องหรื อเป็ นระยะเพื่อปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
นโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพมีความสําคัญในการช่วยให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการนี้
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ฯจะกําหนดเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงของการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้กาํ หนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางหรื อแถลงการณ์ในภาพรวมพร้อมด้วยระดับการเบี่ยงเบนของความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ (เกณฑ์) เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ
บริ ษทั ฯเชื่อว่าระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ควรช่วยบริ ษทั ฯในเรื่ องดังต่อไปนี้
• เป็ นช่องทางให้มีการจัดทําแถลงการณ์ที่กาํ หนดทุกปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีเป้าหมายให้ความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ และการวางแผนเงินทุน
• ก่อให้เกิดการระบุการยอมรับความเสี่ ยงของบริ ษทั การลดความเสี่ ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงในระดับภาพรวม
อย่างชัดเจน
• ยกระดับคุณภาพของการตัดสิ นใจภายใน ความโปร่ งใส และช่วยสร้างวัฒนธรรมการตระหนักรู ้เรื่ องความเสี่ ยง
• ช่วยสื่ อสารกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักลงทุน และหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่าง ๆ
• เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรของบริ ษทั
3.
การใช้ นโยบายนี้
การใช้นโยบายนี้เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มบริ ษทั โดยประธาน
เจ้า หน้ า ที่ บ ริ หารกลุ่ ม บริ ษัท จะเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น การตามนโยบายและมี นํา มาปรั บ ใช้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ ยงและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน
ภาระหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มบริ ษทั ในทุกหน่วยธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการตามนโยบาย
จะรวมถึงการกําหนดแนวทางกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เพื่อให้สามารถดําเนินการตามนโยบายได้อย่างเต็มที่
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4.

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและกํากับดูแลโครงสร้างสิ่ งแวดล้อมสําหรับการบริ หารความเสี่ ยงให้
ดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพและให้มน่ั ใจถึงประสิ ทธิผลของระบบบริ หารความเสี่ ยง อีกทั้งพิจารณาความสมดุลระหว่าง
ของผลตอบแทนและความเสี่ ยงภายใต้แผนกลยุทธ์และความถูกต้องครบถ้วนของระบบการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ ยง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่วยในการปฏิบตั ิตามพันธกรณี
เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายคือการกํากับดูแลและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับแนวทางการ
บริ หารความเสี่ ยงขององค์กร อีกทั้งคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ ยงยังมีหน้าที่ติดตามทะเบียนข้อมูลความเสี่ ยง
เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของการ
บริ หารความเสี่ ยงโดยรวม โดยประสานงานกับคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ ยงเพื่อทบทวนประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและให้คาํ แนะนําเพื่อการปรับปรุ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบโดยรวมของการดําเนินการจัดการความเสี่ ยงสําหรับทั้ง
กลุ่มบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการระบุความเสี่ ยงที่สาํ คัญและมีการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
หน่ วยธุรกิจ เป็ นเจ้าของความเสี่ ยงและมีความรับผิดชอบหลักในการส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องความเสี่ ยงในการ
ปฏิ บัติงานภายในหน่ วยธุ รกิ จของตนเอง รวมทั้งการจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานแต่ละวัน
นอกจากนี้ หน่ วยธุ รกิจยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และระดับความเบี่ยงเบนของความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของตนเองและให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ในภาพรวมของ
บริ ษทั
ผู้ประสานงานด้ านความเสี่ ยง เป็ นผูส้ นับสนุ นกลุ่มธุ รกิจในการใช้กระบวนการและเทคนิ คการบริ หารความเสี่ ยงโดยมี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนัก ความเป็ นเจ้าของ และการบริ หารความเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ผลการดําเนิ นงานทางธุ รกิจที่ดี
ยิ่งขึ้น
หน่ วยบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ในการเสนอและปรับปรุ งนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ปรับปรุ งรู ปแบบของเอกสาร
สําหรับใช้ในการระบุระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ สร้างวัฒนธรรมใน
องค์กรในการตระหนักรู ้ถึงความเสี่ ยงรวมถึงการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม กําหนดนโยบายและโครงสร้างความเสี่ ยง
ภายในสําหรับหน่วยธุรกิจ ออกแบบ ตรวจทาน และให้คาํ แนะนํากระบวนการจัดการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร และ
จัดทํารายงานความเสี่ ยงเสนอให้กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ ยง

นโยบาย:
นโยบายเลขที่:
วันที่อนุมตั ิ:
แก้ไขล่าสุ ด:

ไมเนอร์ กรุ๊ ป นโยบายบริ หารความเสี่ยง
MINT/RM_2.0/2021
24 พฤศจิกายน 2564
14 พฤษภาคม 2563

ห น้ า

|4

ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่กาํ กับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อหาปั จจัยเสี่ ยงที่สําคัญตามแนวทางการบริ หาร ดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของการดําเนินการลดความเสี่ ยงของทุกหน่วยงาน และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุ ง
5.
การกับดูแลและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
นโยบายนี้และขั้นตอนพื้นฐานจะได้รับการพิจารณาเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนํามาปรับใช้งานอย่างต่อเนื่องและ
มีความสอดคล้อง นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบเป็ นระยะและอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการนํามาใช้และความมีประสิ ทธิ ภาพ
ของนโยบายนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั นําไปใช้ในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ ยงจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.

โครงสร้ างและการรายงานด้ านการกํากับดูแลการจัดการความเสี่ยง

รายงานโดยตรง – กํากับดูแลการดําเนินการและการส่งมอบ
รายงานทางอ้อม – รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบและกิจกรรมต่อเนื่อง

นโยบาย:
นโยบายเลขที่:
วันที่อนุมตั ิ:
แก้ไขล่าสุ ด:

ไมเนอร์ กรุ๊ ป นโยบายบริ หารความเสี่ยง
MINT/RM_2.0/2021
24 พฤศจิกายน 2564
14 พฤษภาคม 2563
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