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1. คาํนิยาม 

 “กฎบตัร”  หมายความวา่ กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “บริษัทฯ” หมายความวา่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายความวา่ คณะกรรมการ ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “กรรมการบริษัทฯ” หมายความวา่ กรรมการ ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด 

(มหาชน) 

“กรรมการบริหารความเสีย่ง” หมายความวา่ กรรมการบริหารความเสีย่ง ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งขึน้เพ่ือ 

• กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ง  

• กํากบัดแูลให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร  เพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยง

ตา่งๆ ทัง้ภายนอกและภายในองค์กรตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อยา่งเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือให้คณะ 

กรรมการบริหารความเสีย่งสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

3.  องค์ประกอบและคุณสมบตัิ  

3.1 ค ณ ะก รรม ก ารบ ริห ารค วาม เสี่ ย งป ระก อ บ ด้ วย  ก รรม ก ารบ ริษั ท ฯ  จํ าน วน ไม่ น้ อ ย ก ว่า  3 ค น                           

โดยต้องมีกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็น

กรรมการบริหารความเสีย่งโดยตําแหนง่ 

3.2 กรรมการบริหารความเสีย่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์  

3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริหารความ

เสีย่งให้บรรลผุลสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

3.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษัทฯ 
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4.  การแต่งตัง้ วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 การแต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหารความเสีย่ง (แล้วแตก่รณี)  

4.2 การแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือ คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะคัดเลือกกรรมการในคณะให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแจ้ง

คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือทราบ 

4.3  การแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบริษัทฯ 

มอบหมายพนกังานทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2) เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทําหน้าท่ีสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งเก่ียวกบัการกําหนดแผนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง           นดัหมาย

ประชมุ จดัเตรียมวาระการประชุมตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสัง่การ นําสง่เอกสาร

ประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

4.4  วาระการปฏิบัติงาน 

1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี นับจากวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมต ิ

แต่งตัง้ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกได้ แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 2 วาระติดตอ่กนั 

2) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ             

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรนี ้ 

4.5 การพ้นจากตาํแหน่ง  

1) กรรมการบริหารความเสีย่งพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

1.1) ครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ 

1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ 

1.3) ตาย 

1.4) ลาออก 

1.5) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

1.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก 
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2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ บริษัทฯ 

โดยการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

3) การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร

ความเสีย่งทา่นอ่ืน 

5. ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1) กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจําอย่างน้อยทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่า

กรอบการบริหารความเสีย่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัทิศทาง กลยทุธ์และ

แผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ 

2) กําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ

อนมุตัิ 

3) กํากบัดแูล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรท่ีสําคญั รวมถึงรายงานการ

บริหารความเสีย่งโครงการลงทนุตามท่ีกําหนด พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา และให้ความเห็นตอ่ผลการประเมินความ

เสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ  และสามารถบริหารจัดการความ

เสีย่งตา่งๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง 

4) กําหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัิ 

5) ให้การสนบัสนุนเพ่ือพฒันาการบริหารความเสี่ยงและเคร่ืองมือสนบัสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ  ในทุก

ระดบัทัว่ทัง้องค์กรอยา่งตอ่เน่ือง และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปรับปรุง และพฒันา

ระบบการบริหารความเสีย่งภายในองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ 

6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคญัให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ 

ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

7) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง 

8) ในการปฏิบตัิหน้าท่ี คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นวา่มี

ความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย 

9) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อยา่งสมํ่าเสมอ 
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6.     การประชุม 

6.1 จาํนวนครัง้การประชุม 

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจเรียกประชมุเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจาก

กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจําเป็นต้อง

หารือร่วมกนั 

6.1.2  การเรียกประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ ท่ีได้ 

รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุม โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการ

ทกุคนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิประโยชน์

ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1   การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง เป็นประธานในท่ีประชมุ 

6.2.2   ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี

ประชมุ 

6.2.3   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือ

ขอให้ชีแ้จงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

6.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้  

6.3  การลงคะแนนเสียง 

6.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

6.3.2 กรรมการบริหารความเสีย่งผู้ ท่ีมสีว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีมีการลงมติ ไม่มีสทิธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่

ในท่ีประชมุเมื่อมีการพิจารณาวาระท่ีตนมีสว่นเก่ียวข้องนัน้ 

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการบริหารความเสีย่ง หรือสิ่ง

ท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนยัสําคญัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบและตระหนกัถึงความเสีย่งท่ีสาํคญัของบริษัทฯ รวมถึงปัจจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานขององค์กรใน

อนาคต ทัง้นี ้กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วน อาจทํารายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนถึงการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ถดัไปก็ได้ 
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8. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจําทกุปี และรายงานปัญหาอปุสรรคท่ีเป็น

เหตใุห้การปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนประธาน      คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง  และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอขออนมุตัิ

จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

10. หลักเกณฑ์อื่นๆ 

กรณีอ่ืนใดท่ีมิได้กําหนดไว้ในกฎบตัรฉบบันี ้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดลุยพินิจในการนําแนวปฏิบตัิท่ี

กําหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสีย่งทัว่ไปมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมในแตล่ะกรณี 
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