บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประจําปี 2564
1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง จัดทํา ขึ้ นเพื่อเพื่ อรวบรวมองค์ป ระกอบหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงสามารถกํากับดูแลตลอดจนให้คาํ ปรึ กษาและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ตามหลักการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ได้อย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
2.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ
2.2 ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลื อกและแต่งตั้ง กรรมการบริ หารความเสี่ ยงหนึ่ งท่านเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระอยู่ในตําแหน่ งตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั
และกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง พ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระอาจได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ใหม่อีก ได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- ถึงแก่กรรม
- การลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํา กับ
ตลาดทุน
- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั และรายงานคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
3.3 ในกรณี ที่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่
พ้นจากตําแหน่ งต้องอยู่รักษาการในตําแหน่ งจนกว่าคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุ ดใหม่ จะ
ได้รับการอนุมตั ิแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
3.4 ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายใน 90
วัน เพื่ อให้ค ณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งมี จาํ นวนกรรมการครบตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั
กําหนด โดยอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งตนแทน
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4. อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณากําหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4.2 กําหนดแผนจัดการความเสี่ ยงและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
4.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
4.4 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4.5 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละครั้งตามความจําเป็ นเพื่อให้ทนั สมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในกรณี มี
การเปลี่ยนแปลง หรื อเพื่อทราบในกรณี ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
5. การประชุม
5.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี การประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง โดยอาจเชิ ญฝ่ ายจัดการหรื อ
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุมให้ความเห็นหรื อส่ ง
เอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อตามความจําเป็ นและเหมาะสม
5.2 การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องมีกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
5.3 ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ย งซึ่ ง มาประชุ ม เลื อกกรรมการบริ หารความเสี่ ยงท่า นหนึ่ ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม
5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการบริ หารความเสี่ ยงท่านหนึ่งมีหนึ่งเสี ยงในการ
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น เว้นแต่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิลงคะแนน
ในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5.5 ให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายสํานักกรรมการเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและไม่มีสิทธิออกเสี ยง
6. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. เริ่มมีผลบังคับใช้
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงฉบับนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป

(ลงชื่อ) พลเอก …………………………………………
(มนตรี สังขทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
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บันทึกประวัติการการทบทวน / แก้ ไข
แก้ไขครั้งที่
ครั้งที่
การทบทวน / แก้ไข
วันที่บงั คับใช้
00
BOD 1/2560 จัดทําใหม่
4 มี.ค. 2560
01
RC 1/2560 การประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง แก้ไขเป็ น
26 ก.ย. 2560
การประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
02
RC 1/2562 ข้อ 5.2 “จึ งจะเป็ นองค์ประชุ ม” แก้ไขเป็ น “จึงจะครบ 18 ม.ค. 2562
เป็ นองค์ประชุม”
03
RC 4/2563 ข้อ 4 อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
1 ม.ค. 2564
เพิ่มข้อ 4.5 “ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงอย่างน้อยปี ละครั้งตามความจําเป็ น
เพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลง หรื อเพื่อทราบ
ในกรณี ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง”
เพิ่มข้อ ข้อ 7 เริ่ มมีผลบังคับใช้
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