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นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

1. หลักการและเหตุผล 

 บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็น

ส่วนส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว้                      

การบริหารจดัการความเส่ียงจะท าใหธุ้รกิจมองเห็นโอกาส และอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมแผนรองรับ 

หรือปรับแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไดอ้ยา่งทนัท่วงที ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีลดลงหรือยอมรับได ้

 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษทัด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมัน่คงและ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอีกทางหน่ึง โดยบริษทัฯ 

น ากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานส ากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพฒันาควบคู่กับกรอบแนวทางบริหารจัดการความเส่ียง 

(Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจัดการในการพฒันาให้ระบบการควบคุมภายในและ

บริหารจดัการความเส่ียงมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น  

   ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติ
 ให้บริษทัฯ น าระบบการควบคุมภายใน แนวทางและนโยบายการบริหารความเส่ียงเช่นเดียวกับท่ีถือปฏิบติัในบริษทั 
 พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) มาใช้เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)                  
 มีระบบการควบคุมภายใน แนวทาง และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 

2. วัตถุประสงค์ 

   นโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร “ฉบบัน้ี” มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเส่ียง 

(2) เพื่อให้มีความเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร คณะจดัการ และผูบ้ริหารในแต่ละสายงาน รวมถึงหน่วยงานบริหารความเส่ียง  

(3) เพื่อลดโอกาสเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 

 

 

 

 

 



 

3. นิยาม 

 “ความเส่ียง (Risk)” หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และ

จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน หรือก่อให้เกิดความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ

บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและพนัธกิจหลกัขององคก์าร 

  “การบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management)” คือ กระบวนการท่ีปฏิบติัโดยคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกคนในองคก์ร เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียง

ไดรั้บการออกแบบเพื่อใหส้ามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองคก์ร และสามารถจดัการความเส่ียงให้

อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้เพื่อใหไ้ดรั้บความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รก าหนดไว ้

 บริษทัฯ จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร ครอบคลุมประเภทความเส่ียงหลกัทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถด าเนินธุรกิจตาม

แผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ท่ีบริษทัก าหนดไว ้โดยความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ 

แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลงไป เช่น  ความผนัผวนของเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน การคลงัของรัฐ ความรุนแรงของการแข่งขัน 

นโยบายดา้นแรงงานต่างดา้ว การเปล่ียนแปลงของคู่คา้ทางธุรกิจ ฯลฯ  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

สภาพคล่องทางการเงิน เงินกองทุนหรือความมัน่คงขององค์กร และเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการขยายตวัขององค์กรใน

อนาคต    

(2) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายต่างๆ อัน

เน่ืองมาจากความไม่เพียงพอ หรือ ความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงานของบริษทั หรือจาก

เหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย แต่ไม่รวมความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ เช่น โครงการก่อสร้างล่าชา้ ปัญหาการ

ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน การร้องเรียนจากชุมชนรอบขา้ง ระบบสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารและพนกังานขาดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ความไม่ปลอดภยัในการท างาน ฯลฯ  ทั้งน้ี การบริหารความเส่ียงดา้น

ปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนและช่วยลดต้นทุนดา้น

ปฎิบติัการได ้ 

(3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมีปัจจยัส่งผลกระทบทางดา้นการเงินของ

บริษทั  เช่น ความไม่เพียงพอของแหล่งเงินทุน ตน้ทุนทางการเงินสูงขึ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูง อตัราผลตอบแทนผูถื้อ

หุน้ต ่า ฯลฯ  ทั้งน้ี ปัจจุบนั บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การแบ่งความเส่ียงดา้นการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 3.1 ความเส่ียงด้านการลงทุน  (Investment Risk)  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยท่ี์

อาจก่อให้เกิดสินทรัพย์ท่ีด้อยคุณภาพ (Non-Quality Asset) หรือ ทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ทรัพย์สินท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ทั้งน้ี รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของมูลค่าสินทรัพยต์ามราคาตลาด ท่ีมีผลกระทบทางลบต่อ

ฐานะทางการเงินของบริษทั 



 

 3.2 ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในโครงการ (Project Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานของโครงการท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของ

บริษทั เช่น การบริหารตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการไม่เป็นไปตามแผน  

 3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ

ผูกพนัในการช าระเงินเม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินไดอ้ย่าง

เพียงพอตามความตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อรายไดแ้ละ

ส่วนของทุนของบริษทัได ้ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีทั้งภายในและภายนอก เช่น โครงสร้างของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการส ารองสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อน ามาใชร้องรับความตอ้งการ  สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

สภาพคล่องในตลาด และความเช่ือมัน่จากเจา้ของแหล่งเงินกู/้ทุน  

(4) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (Compliance Risk)   หมายถึง   ความเส่ียงอาจเกิดจากการประกอบ

ธุรกิจท่ีบริษทัหรือเจา้หน้าท่ีมีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางการก าหนด ซ่ึงมีโอกาสท่ีบริษทัจะไดรั้บความ

เสียหาย เม่ือด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบและกฎหมาย ไม่รอบคอบ รัดกุม หรือบกพร่อง เช่น การด าเนินการ

ท่ีขดัต่อกฎระเบียบ หรือ กฎหมายดา้นอสังหาริมทรัพยโ์ดยขาดความระมดัระวงั ขาดการป้องกนัการทุจริตในองค์การ               

ขอ้พิพาททางกฎหมายกบัลูกคา้ ฯลฯ 

 

4. ขอบเขต 

 นโยบายฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชก้บัทุกหน่วยงานของบริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

  

5. นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการสอบทานปัจจยัความเส่ียงในทุกๆ ดา้นอย่างสม ่าเสมอ ทั้งจากปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอก โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน และความเส่ียง

ดา้นกฎระเบียบ กฎหมาย รวมถึงพิจารณาล าดบัความส าคญัของการจดัการความเส่ียง โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ ก าหนด

ผูรั้บผิดชอบส าหรับด าเนินการ ตลอดจนการก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล  

   ทั้งน้ี โดยมีคณะกรรมการก ากับการบริหารความเส่ียงเป็นผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง  และ/หรือ 

นโยบายในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั เพื่อใหค้วามเส่ียงขององคก์ารลดลงหรืออยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

(1) บริษทัฯ ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ท่ีตอ้งตระหนักถึง

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ 

ในการระบุ และประเมินความเส่ียง รวมทั้งก าหนดมาตรการจดัการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ   



 

(2) บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบติัสากล เพื่อให้

เกิดการบริหารจดัการความเส่ียงระดบัองคก์ร อยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และ

กลยทุธ์ของบริษทัฯ 

(3) บริษทัฯ ก าหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบติัตามระบบการบริหารความเส่ียง และเคร่ืองมือการ

บริหารความเส่ียงทั้งในระดบัองคก์ร และระดบัปฏิบติัการ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงจดัใหมี้ขึ้น 

(4) บริษัทฯ ก าหนดให้มีการรายงานความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุ ทธ์ของ               

บริษทัฯ ในระดบัสูง ต่อคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบและหาแนวทาง

บริหารจดัการอยา่งทนัท่วงที 

(5) บริษทัฯ ส่งเสริมให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่

องคก์ร  โดยใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงอยา่งย ัง่ยนื 

 

6. โครงสร้างการบริหารความเส่ียง และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 ในการบริหารจดัการธุรกิจ บริษทัฯ มีคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบหน่ึง ซ่ึงมี

หน้าท่ีรับทราบและใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร สอบทานแผน

จดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร รับทราบความเส่ียงท่ีส าคญั 

และพิจารณาว่าฝ่ายจดัการไดต้อบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการ

บริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการก ากับการบริหารความเส่ียง 

(1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการก ากบัความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงความ

เส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั และเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ ตลอดจนการก าหนดระดบั

ความเส่ียงและดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(2) ก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการก ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี (Risk 

Governance)  

(3) ก ากบัดูแลให้มีระบบประเมินและติดตาม เพื่อดูแลการบริหารความเส่ียงของฝ่ายจดัการให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมและเป็นไปตามท่ีนโยบายก าหนด ตลอดจนดูแลการบริหารความเส่ียงของกิจการให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถ

แข่งขนัได ้รวมถึงก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการมีมาตรการป้องกนั แกไ้ข และจ ากดัความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  

(4) พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงและให้ความเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง

การก าหนดมาตรการควบคุม หรือแผนจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan) ของฝ่ายจดัการเพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงจะ



 

ไดรั้บการจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของบริษทัและบริษทั

ในเครือใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

(5) สนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัและบริษทัในเครือ 

และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งต่อเน่ือง 

(6) ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan)  สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลความ

เส่ียงต่อหน่วยงานก ากบัดูแล และนกัลงทุนทัว่ไป 

(7) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

ถึงสถานะความเส่ียงและประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมีนยัส าคญั และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง

แกไ้ข เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง  

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้ ง

องคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(1) ติดตามความเส่ียงประเด็นต่างๆ ทุกดา้น ทั้งองค์กร และสร้างความมัน่ใจไดว้่ามีแผนการจดัการความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม 

(2) ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และท าใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บการปฏิบติั

ทัว่ทั้งองคก์ร และทุกฝ่ายงานใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียง 

 ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน 

(1) น ากรอบนโยบายความเส่ียงมาพฒันาให้เกิดระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน และท าใหม้ัน่ใจไดว้า่มีการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

(2) ก าหนดกลยทุธ์ หรือแผนธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

(3) สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง โดยการส่ือสารให้พนกังานทุกคนในหน่วยงาน เขา้ใจ

และตระหนกัถึงความส าคญั และหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัขององคก์ร 

(4) พิจารณาปัจจัยความเส่ียงต่างๆ และน าเสนอประเด็นท่ีเ ก่ียวข้องกับความเส่ียงอย่างทันท่วงที                 

พร้อมทั้ง วิเคราะห์สาเหตุ และจดัท าแผนการปรับลดความเส่ียง (Mitigation plan)  

(5) รายงานภาพรวมความเส่ียง และความคืบหนา้ของการด าเนินงานตามแผนจดัการความเส่ียง 

 

 

 



 

สายงานบริหารความเส่ียง   ประกอบดว้ย  4 ฝ่ายงาน  ได่แก่   

(1) ฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์รและกลยทุธ์ (Enterprise & Strategic Risk) 
(2) ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Operational/IT Risk) 
(3) ฝ่ายบริหารความเส่ียงการลงทุน (Investment Risk) 
(4) ฝ่ายพิจารณาความเส่ียงโครงการ (Project Risk) 
 
โดยมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  ดงัน้ี  

(1) จัดท านโยบาย/กรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้วัดความเส่ียง พร้อมทั้ งก าหนด                         

แนวทางการติดตามและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และรายงานฐานะความเส่ียงต่อ

คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) ศึกษาและติดตามแนวทางการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง เพื่อน ามาพฒันาและปรับปรุงกรอบการ

บริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง ตามความเหมาะสม 

(3) ใหค้วามรู้และความเขา้ใจเพื่อสร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองคก์ร โดยจดัใหมี้การส่ือสาร 

หรือการอบรมใหค้วามรู้ ค าแนะน า เร่ืองการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 

(4)  ประสานงาน ให้ค าแนะน า และติดตามหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร เพื่อให้เกิดการปฏิบติัตามกรอบ

การบริหารความเส่ียง และน าเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(5)  ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ และให้ความเห็นต่อการจดัท าแผนปรับลดและติดตามความเส่ียง รวมถึงติดตาม

ความคืบหนา้การด าเนินการตามแผนปรับลดความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

(6)  ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล

เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

(7)  จดัท าและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงในภาพรวม และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 

 
หน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) 

(1)  ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั  

(2)  น าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงอย่างทนัท่วงที พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกบัสายงานบริหาร

ความเส่ียงในการวิเคราะห์สาเหตุ และจดัท าแผนการปรับลดความเส่ียง (Mitigation plan)  

(3)  ก าหนดแผนการจดัการความเส่ียงร่วมกบัผูบ้ริหารหน่วยงานและน าแผนไปปฏิบติั 

(4)  รายงานภาพรวมความเส่ียง และความคืบหนา้ของการด าเนินงานตามแผนจดัการความเส่ียง 

 



 

7. การทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 

  คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียงตอ้งทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจ าทุกปี  
 

นโยบายฯ ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  15 ตุลาคม  2564 

*********************************** 

 

อนุมัติโดยประธานกรรมการก ากับการบริหารความเส่ียง 

 
 

อนุมัติโดยประธานกรรมการบริษัท 

                              _____________________________  _____________________________ 

(นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ) 

ประธานกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง                                                 
บริษทั พฤกษาโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 

ประธานกรรมการบริษทั                                                                  
บริษทั พฤกษาโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

25 ตุลาคม 2564 25 ตุลาคม 2564 


