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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. บทนํา
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยง เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่สาํ คัญ ที่จะช่วยให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทได้ ทัง้ นี ้
การระบุและจัดการความเสี่ยง

จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขนึ ้

และช่วยให้มองเห็นโอกาส

ตลอดจน สามารถบรรเทา ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีสาํ คัญที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ โดยใช้หลักการ COSO
ERM ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
สามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึน้
2. วัตถุประสงค์
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (“นโยบายฉบับนี”้ ) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) กําหนดกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อนําไป
ปฏิบตั ิท่วั ทัง้ องค์กร
(2) เพื่อให้ม่นั ใจว่า มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม
(3) เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกันและแก้ไข ด้วยความรวดเร็วโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนสมํ่าเสมอ
(5) ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกระดับมีความรูค้ วามเข้าใจมีส่วนร่วม ในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทัง้ บริษัท
(6) จัดทําเอกสารคูม่ ือ ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงาน พร้อมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
3. ขอบเขต
นโยบายฉบับนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กบั ทุกการดําเนินงาน รวมถึงผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(1) บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท และตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจ
ประจําปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจําวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
(2) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท เป็ นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทัง้ กําหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความ
เสี่ยง
(3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัททัง้ หมด ต้องได้รบั การดําเนินการดังนี ้
•

ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา

•

ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
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•

จัด การความเสี่ ย ง ให้ส อดคล้อ งตามหลัก เกณฑ์ก ารบริห ารความเสี่ ย งที่ ก าํ หนดไว้ โดย
คํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

•

ติดตามดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่าความเสี่ยงของบริษัท ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม

(4) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก
ทัง้ หมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อย่างทันที
5. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการบริหารความเสี่ยง
โดยสอบทานให้ม่นั ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
(4) ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายฉบับนี ้ และกํากับดูแล
ให้มี การปฏิ บัติ ตามอย่างต่อ เนื่ อ ง ผ่ า นคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ซึ่งประกอบด้ว ยผู้บ ริห ารจาก
หน่วยงานหลักของบริษัท โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประธาน
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทาํ ให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สาํ คัญ ได้รบั การระบุและ
ประเมินอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ได้มีการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
•

จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ

•

พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่หน่วยงานเจ้าของ
ความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

•

กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตามและสอบ
ทานอย่างต่อเนื่อง

•

รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้ ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

•

สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยง อย่างสมํ่าเสมอ

(6) ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการ
ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งเป็ น การตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สาํ คัญ ตามปั จจัยเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
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(7) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง
ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
6. การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ต้อ งทบทวนนโยบายฉบับ นี ้เป็ น ประจําทุกปี และเสนอให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิหากมีการเปลี่ยนแปลง
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