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                     กฎบัตรคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื่อใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการประชุมของ
คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นชอบให้จดัท ากฎบัตรคณะกรรมการก ากบัการ
บริหารความเส่ียงขึ้น เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับการบริหารความเส่ียง 

1) เป็นกรรมการของบริษทัและไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  

2) ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คน 

3) ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง คนหน่ึง เป็นประธานกรรมการก ากบั
การบริหารความเส่ียง 

4) ประธานคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

5)     ประธานคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการก ากบัการ
บริหารความเส่ียง 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการก ากับการบริหารความเส่ียงมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระ  
การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั และเม่ือครบก าหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอีก 
ก็ได ้   

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1) เสียชีวิต 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน 
จ ากดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจัดการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 
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4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 

กรณีกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษทั 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการก ากบัการบริหาร
ความเส่ียงเวน้แต่วาระของกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนคณะกรรมการบริษทัจะ
ไม่แต่งตั้งกรรมการท่ีว่างลงแทนก็ได้ กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงท่ีตนท าหนา้ท่ีแทน 

4. อ านาจหน้าที่ 

1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการก ากบัความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงความ
เส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั และเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ ตลอดจนการ
ก าหนดระดบัความเส่ียงและดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญั อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) ก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการก ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี (Risk 
Governance)  

3) ก ากบัดูแลให้มีระบบประเมินและติดตาม เพื่อดูแลการบริหารความเส่ียงของฝ่ายจดัการให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมและเป็นไปตามท่ีนโยบายก าหนด ตลอดจนดูแลการบริหารความเส่ียงของกิจการให้เหมาะสม
เพื่อให้สามารถแข่งขนัได ้รวมถึงก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการมีมาตรการป้องกนั แกไ้ข และจ ากดัความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม  

4) พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงและให้ความเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง
การก าหนดมาตรการควบคุม หรือแผนจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan) ของฝ่ายจดัการเพื่อให้มัน่ใจว่า
ความเส่ียงจะไดรั้บการจดัการให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมของบริษทัและบริษทัในเครือใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5) สนบัสนุนและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัและบริษทัในเครือ 
และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งต่อเน่ือง 

6) ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan)  สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลความ
เส่ียงต่อหน่วยงานก ากบัดูแล และนกัลงทุนทัว่ไป 
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7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึง
สถานะความเส่ียงและประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมีนยัส าคญั และส่ิงท่ี
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง  

8) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทั้งองค์การ
อยา่งต่อเน่ือง  

5. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการก ากับการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง ตามขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไวใ้นกฎบตัรน้ี  และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัต่อบุคคลภายนอก 

6. การประชุม 

1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง  

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงให้ประธานกรรมการก ากบัการบริหารความ
เส่ียงหรือเลขานุการคณะกรรมการก ากับการบริหารความเส่ียงในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้

3) กรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุม และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

4) คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงสามารถเชิญบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงานต่างๆ และหัวหน้าส่วนงาน เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้
มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอ่ืนเช่นว่านั้นหากเห็นว่ามีประเด็นหรือขอ้พิจารณาท่ีควรหารือกนั
เป็นการเฉพาะ 

5) ให้มีการหารือและแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือ ขอ้คิดเห็นร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่า
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นใหม่ 
รวมถึงการด าเนินการตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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7. องค์ประชุม 

1) ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงตอ้งมีกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได ้ให้กรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

2) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด 

8. การรายงาน 
 

คณะกรรมการก ากับการบริหารความเส่ียงจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการก ากับการบริหาร                    
ความเส่ียงและรายงานสรุปผลการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า             
ทุกไตรมาส  

คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ซ่ึงลงนามโดย
ประธานกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปี ตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

9. การทบทวนกฎบัตร  

คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งสม ่าเสมอทุกปี 
เพื่อให้มัน่ใจว่า เน้ือหาในกฎบตัรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
โดยกฎบตัรท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งมีนยัส าคญัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี และรายงานปัญหา  
อุปสรรคท่ีเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์(หากมี) เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบปีละคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 



 

Page 5 of 5 
 

11.หลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
 

กรณีอ่ืนใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี ให้คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงใชดุ้ลยพินิจในการ
น าแนวปฏิบติัท่ีก าหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเส่ียงทัว่ไปมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละ
กรณี 

 
 กฎบตัรน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  16 กรกฎาคม  2564  

 

 

 

       

  (ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 

                 ประธานกรรมการบริษทั 

                                  บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 


