ไมเนอร์ กรุ๊ ป
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรั บไมเนอร์ กรุ๊ ป

1. วัตถุประสงค์ และขอบเขต
ไมเนอร์ กรุ๊ป ตระหนักว่าบริ ษัทต้ องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆในการประกอบธุรกิจ การบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพ
จึงมีความสําคัญในการช่วยให้ บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ความสําเร็ จ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นโยบายฉบับนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อกํ าหนดกรอบแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ขอบเขตของนโยบายฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ กบั ทุกการดําเนินงานของทุกบริ ษัทในเครื อ และรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน

2. คําจัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยงหมายถึงความไม่แน่นอนที่สง่ ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัท ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลทางบวก (โอกาส) หรื อทาง
ลบ (อุปสรรค) ที่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังของบริษัท

3. หลักการการบริหารความเสี่ยง

ไมเนอร์ กรุ๊ ปตระหนักว่า ความเสี่ยงสามารถก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ทงทางบวก
ั้
(การสร้ างโอกาส) และผลลัพธ์ ทางลบ (อุปสรรคและการสร้ างความ
เสียหาย) การสร้ างโอกาสสามารถก่อให้ เกิดผลตอบแทนและผลลัพธ์ ที่ดีขึน้ เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงที่ดี ด้ วยการลดทอนความเสี่ยงโดย
การตัดสินใจของผู้บริ หารอย่างรอบคอบ
บริษัทเชื่อว่าการบริ หารความเสี่ยงควรจะต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. สร้ างมูลค่า ตอบสนองต่อความเสี่ยงในลักษณะที่สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ และคํานึงถึงต้ นทุนและผลประโยชน์ ที่
เกี่ยวข้ อง
2. เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการขององค์กร
3. เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ โดยให้ ข้อมูลที่ดีที่สดุ
4. จัดการกับความไม่แน่นอนและสมมุติฐานอย่างชัดเจน
5. เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบ
6. มีความโปร่งใสและครอบคลุม
7. มีความคล่องแคล่วและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
8. มีการประเมินอย่างต่อเนื่องหรื อเป็ นระยะเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

4. การใช้ นโยบายนี้

การใช้ นโยบายนี ้เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทโดยผ่านประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มบริ ษัท โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
บริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายและมีนํามาปรับใช้ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยงและ
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทจะมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนภาระหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มบริ ษัทในทุกหน่วยธุรกิ จและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง การดําเนินการตามนโยบายจะรวมถึงการกําหนดแนวทางกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ
สําหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ สามารถดําเนินการตามนโยบายได้ อย่างเต็มที่

5. บทบาทและความรั บผิดชอบ
1.

คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสร้ างและกํากับดูแลโครงสร้ างสิ่งแวดล้ อมสําหรับการบริ หารความเสี่ยงให้ ดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิ ภาพและให้ มนั่ ใจถึงประสิทธิ ผลของระบบบริ หารความเสี่ยง อีกทังพิ
้ จารณาความสมดุลระหว่างของผลตอบแทน
และความเสี่ยงภายใต้ แผนกลยุทธ์ และความถูกต้ องครบถ้ วนของระบบการบริ หารความเสี่ยง

2.

คณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยงได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อช่วยในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีเกี่ยวกับ
การบริ หารความเสี่ยง ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายคือการกํากับดูแลและให้ คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารความเสี่ยง
ขององค์กร อีกทังคณะกรรมการบริ
้
หารและกํากับความเสี่ยงยังมีหน้ าที่ติดตามทะเบียนข้ อมูลความเสี่ยงเพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับ
ความเสี่ยงและกลยุทธ์ ที่ได้ รับอนุมตั ิ

3.

คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ชว่ ยคณะกรรมการบริ ษัทในการสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของการบริ หารความ
เสี่ยงโดยรวม โดยประสานงานกับ คณะกรรมการบริ ห ารและกํ า กับ ความเสี่ ย งเพื่ อทบทวนประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผลของ
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงและให้ คําแนะนําเพื่อการปรับปรุง

4.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบโดยรวมของการดําเนิ นการจัดการความเสี่ยงสําหรั บทัง้ กลุ่ม
บริษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญและมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

5.

หน่วยธุรกิจเป็ นเจ้ าของความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องความเสี่ยงภายในองค์กรและ
การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวัน

6.

บทบาทของผู้ประสานงานด้ านความเสี่ยง คือ สนับสนุนกลุ่มธุรกิจในการใช้ กระบวนการและเทคนิคการบริ หารความเสี่ย งโดยมี
จุดประสงค์เพื่อ เพิ่มความตระหนัก ความเป็ นเจ้ าของ และการบริหารความเสี่ยงที่นําไปสูผ่ ลการดําเนินงานทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ ้น

7.

หน่วยบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่ในการเสนอและปรับปรุ งนโยบายการบริ หารความเสี่ยง สร้ างวัฒนธรรมในองค์กรในการตระหนักรู้
ถึงความเสี่ยงรวมถึงการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม กํ าหนดนโยบายและโครงสร้ างความเสี่ยงภายในสําหรั บหน่วยธุรกิจ
ออกแบบ ตรวจทาน และให้ คําแนะนํากระบวนการจัดการบริ หารความเสี่ยงภายในองค์กร และจัดทํารายงานความเสี่ยงเสนอให้ กบั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง

8.

ผู้ต รวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ กํ า กับ ดูแ ลงานตรวจสอบภายในเพื่ อหาปั จจัย เสี่ ย งที่ สํ า คัญ ตามแนวทางการบริ ห าร ดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิ ภาพของการดําเนินการลดความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน และรายงานผลต่อผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง

6. ข้ อยกเว้ นของนโยบาย

ในสถานการณ์ที่ฝ่ายบริ หารเชื่อว่านโยบายใดก็ตามไม่เหมาะสําหรับการนํามาปรับใช้ ให้ ส่งต่อเรื่ องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาล่วงหน้ าถึงพันธะใดๆ ที่บริ ษัทจะต้ องดําเนินการ

7. การบํารุ งรั กษานโยบาย

นโยบายนี ้และขั ้นตอนพื ้นฐานจะได้ รับการพิจารณาเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการนํามาปรับใช้ งานอย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้ อง
นอกจากนี ้ จะมีการตรวจสอบเป็ นระยะและอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการนํามาใช้ และความมีประสิทธิภาพของนโยบายนี ้ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั
คณะกรรมการบริษัทนําไปใช้ ในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
จะต้ องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

8. โครงสร้ างและการรายงานด้ านการกํากับดูแลการจัดการความเสี่ยง

รายงานโดยตรง – กํากับดูแลการดําเนินการและการส่งมอบ
รายงานทางอ้ อม – รายงานความคืบหน้ าของการส่งมอบและกิจกรรมต่อเนื่อง

