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1.    คาํนิยาม 

 “บริษัทฯ”   หมายความวา่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการ”   หมายความวา่ คณะกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน)

 “กรรมการ”   หมายความวา่ กรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “ประธานกรรมการ”   หมายความวา่ ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร”   หมายความวา่ ผู้บริหารสงูสดุของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น จึงมีบทบาทสําคญัในการกําหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ใน

การดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างผลตอบแทนการลงทนุและประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มีหน้าท่ีสาํคญัในการกํากบัดแูล

และติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิตามนโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีได้กําหนดไว้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีอํานาจและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

3.    องค์ประกอบ  

3.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด ซึ่งกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 

คน หรือหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด (แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และ

กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ ทัง้นีก้รรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

3.2 คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตัง้รองประธานกรรมการ และ

ตําแหนง่อ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  

3.3 ประธานกรรมการ ต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้

มีการแบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

3.4 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยตําแหนง่ 

 

4. คุณสมบัติ 

4.1 กรรมการ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2) มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการทํางานท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอทิุศเวลาได้อยา่งเต็มท่ี  

3) มีภาวะผู้ นําและสามารถดแูลการบริหารงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4) ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง 

นอกจากนี ้กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหาร จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกเหนือจากกลุม่ของบริษัทฯ ได้ไมเ่กิน 3 แหง่ 
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4.2 กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคณุสมบตัิตามข้อ 4.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ี

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ดงันี ้ 

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้

มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท

ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 

ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะ

ตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 

แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ

หุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 

2 ปี 
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7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท

อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

5. การแต่งตัง้ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

5.1  การแต่งตัง้ 

1) การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โดยจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสและชดัเจน  

2) กรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการโดยมติการ

แตง่ตัง้ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

3) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณา

แตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย

บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่

ตนแทน ทัง้นี ้มติการแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว ต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 

4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งจะ

พิจารณาความหลากหลายทัง้ด้านทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ

เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีวา่ง

ลง หรือเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณานําเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ตอ่ไป 

5.2 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 โดย

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

2) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้จบัสลากว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้

กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนัน้ อาจได้รับการพิจารณาเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไปได้ 

3) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนง่ได้ไมเ่กิน 3 วาระติดตอ่กนั หรือไมเ่กิน 9 ปี 
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5.3 การพ้นจากตาํแหน่ง  

1) นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหนง่เมื่อ 

1.1) ตาย 

1.2) ลาออก 

1.3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

1.4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

1.5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัทราบด้วย

ก็ได้ 

3) ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งยังคงรักษาการใน

ตําแหนง่เพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอ่ไปเพียงเทา่ท่ีจําเป็น จนกวา่คณะกรรมการชดุใหมเ่ข้ารับหน้าท่ี 

เว้นแตศ่าลจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืนในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากตําแหนง่ตามคําสัง่ศาล 

คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหมภ่ายใน 

1 เดือนนบัแตว่นัพ้นจากตําแหนง่ โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้อง

โฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนั

ได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

6. อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

6.1  ปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ด้ ว ย ค วามซื่ อสัต ย์ สุจ ริ ต  ( Duty of Loyalty) ค ว า ม ร ะมัดร ะวัง  ( Duty of Care) มี ค ว าม รับ ผิดชอบ 

(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

6.2 กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาอนมุตัินโยบายและทิศ

ทางการดําเนินงานท่ีฝ่ายจดัการเสนอ และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

นโยบาย กลยทุธ์ และเปา้หมาย โดยมเีปา้หมายเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และความมัง่คัง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย

คํานงึผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

6.3 วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการดําเนินการท่ีเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั มติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น มติของคณะกรรมการ และมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสจุริตและด้วยความระมดัระวงั 

6.4 ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

6.5 กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ให้มีการ

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 
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6.6 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ เพ่ือให้บรรลตุามกลยทุธ์และภายใต้งบประมาณซึ่ง

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

6.7 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ 

ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 

6.8 จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสนบัสนนุให้

มีการสือ่สารไปสูท่กุคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั  และมีการทบทวนนโยบายการกํากบั

ดูแลกิจการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม จัดให้มีกระบวนการท่ีชัดเจนและ

โปร่งใสเก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนั และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบั

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.9 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสําคญัต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกับสภาพ

ธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.10 จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน รวมทัง้มีการดแูลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม

ของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

6.11 จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร

ความเสีย่งท่ีสาํคญัได้ 

6.12 จดัให้มีการกําหนดแผนการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

6.13 พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดําเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.14 พิจารณาอนุมตัิการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และ

ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.15 สามารถขอความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจด้วยการวา่จ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ในกรณีท่ีจําเป็น เพ่ือประกอบการตดัสนิใจท่ีเหมาะสม 

6.16 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมทัง้มีอํานาจในการแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือ

สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.17 พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรณีท่ีตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารวา่งลง   

6.18 จดัให้มีเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือช่วยดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 

7.  การประชุม 

7.1 กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยกําหนดวนัประชุมไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมีการ

ประชมุวาระพิเศษเพ่ิม ตามความจําเป็น 

7.2 กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึน้ไปมีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทัง้นี ้ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย

จะต้องกําหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
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7.3 การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการทกุคนลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิประโยชน์

ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

7.4 การประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

ครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะทําหน้าท่ีประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด

ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมา

ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.5 การออกเสยีงลงคะแนนของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก โดยกรรมการหนึง่คนมีสทิธิออกเสยีงได้

หนึ่งเสียง และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมมากขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้  

7.6 คณะกรรมการมีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือ บคุคลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาเข้าร่วมประชมุ ให้ความเห็น 

หรือให้ข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณา 

7.7 ให้เลขานกุารบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายทําหน้าท่ีจดบนัทกึการประชมุ 

 
8. การรายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดง

ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

(แบบ 56-2) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดอยา่งน้อยตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9.1 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจําทกุปี โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

 1)  แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ 

 2)  แบบประเมินรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

9.2 ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ จัดทําแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงาน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการรับทราบ รวมทัง้ให้เปิดเผยผลการประเมินดงักลา่วไว้ใน

รายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

 

10. ค่าตอบแทน 

10.1 บําเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนด 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ 

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่

อาจกําหนดเป็นจํานวนท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตาม

ระเบียบของบริษัทฯ  



กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                     หน้า 7 จาก 7 

 

ทัง้นี ้พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ยงัคงได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์

ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ 

10.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) เป็นผู้ พิจารณาอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับ

คณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนท่ีจะ

เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  13 ธนัวาคม 2561 

นายสทุธิชยั สงัขมณี 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 


