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1.    คาํนิยาม 

 “บริษัทฯ”   หมายความวา่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการบริษัทฯ”   หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน)

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

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

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

 

2.  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารเพ่ือช่วยดแูลการบริหารจดัการและควบคมุการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว้ ทัง้นี ้

เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทนุและประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 

3.    องค์ประกอบ  

3.1  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จํานวนอยา่งน้อย 5 คน แตไ่มเ่กิน 10 คน  

3.2  ประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เพ่ือให้มีการแบง่แยกบทบาท หน้าท่ี อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

3.3 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารโดยตําแหนง่ 

 

4.  คุณสมบัติ 

4.1  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4.2  เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  

4.3 มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะทุ่มเทในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้

อยา่งเต็มท่ีและมีประสทิธิภาพ 

4.4 กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของ

บคุคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แตง่ตัง้ (แล้วแตก่รณี) 

 

5. การแต่งตัง้ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

5.1  การแตง่ตัง้ 

1) คณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2) ประธานคณะกรรมการบริหาร อาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ โดยคณะกรรมการ

บริหารคัดเลือกสมาชิกหนึ่งคน ให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยท่ีประธานคณะ 

กรรมการบริหาร จะต้องไมเ่ป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

3) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนกังานทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหาร 
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5.2  วาระการดํารงตําแหนง่ 

1) กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระท่ีดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน  

2) กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าท่ีดํารงตําแหน่งเป็น

ผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

3) กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นบคุคลอ่ืน ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มี

วาระการดํารงตําแหนง่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมต ิ

4) กรณีท่ีกรรมการบริหารพ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกก็ได้ 

5) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เ พ่ือให้

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวนครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรนี ้ 

5.3 การพ้นจากตําแหนง่  

1) กรรมการบริหาร พ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

1.1) ครบวาระการดํารงตําแหนง่  

1.2) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมต ิ

1.3) ตาย 

1.4) ลาออก 

1.5) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

2) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร และสง่สําเนาไป

ยงัประธานคณะกรรมการบริษัทฯ การลาออกมผีลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 

6. ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

6.1  ปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการ

บริษัท และมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) 

มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่ง

เทา่เทียมกนั 

6.2 บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และหนว่ยงาน

กํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

6.3 ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการเก่ียวกบัทิศทางกลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

6.4 กํากับและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจํา 

6.5 กํากบัดแูลและบริหารเงินลงทนุของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
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6.6 อนมุตัิการขายท่ีดินรอการพฒันาโครงการในวงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

6.7 อนมุตัิวงเงินกู้ยืม/ตราสารหนี ้การซือ้ขายทรัพย์สิน/เงินลงทนุ  และการอนมุตัิงบประมาณพฒันาโครงการใน

วงเงินไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท  

6.8 พิจารณาและให้ความเห็นชอบตอ่เร่ืองท่ีต้องผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการไว้แล้ว 

6.9 คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือให้ความเห็นหรือคําแนะนําได้

ตามความจําเป็น 

6.10 รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีสาํคญัให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจํา รวมทัง้ประเด็นสาํคญัต่างๆ 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับทราบ 

6.11 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจําทกุปี 

6.12 ดําเนินการอ่ืนใดตามอํานาจและความรับผิดชอบ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
7.  การประชุม 

7.1 คณะกรรมการบริหารจดัให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และอาจจดัให้มีการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธาน

กรรมการบริหารเห็นสมควร 

7.2 ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร กรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไมอ่ยู ่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้ เ รียกประชุม

คณะกรรมการบริหารแทนได้ โดยในการประชมุคณะกรรมการบริหารนัน้ กรรมการบริหารต้องมาประชมุด้วย

ตนเอง 

ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนัน้ ประธานในท่ีประชุมอาจอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใดเข้าร่วมการ

ประชมุหรือให้ความเห็นตอ่ท่ีประชมุด้วยก็ได้ 

7.3 องค์ประชมุของคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมในการประชมุแตล่ะครัง้ไมน้่อยกวา่กึง่

หนึง่ของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

7.4 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารทัง้หมดท่ีเข้า

ประชมุ ซึง่กรรมการบริหารหนึง่คนมีเสยีงหนึง่เสยีง เว้นแตก่รณีท่ีมีคะแนนเสยีงเทา่กนัในวาระใด ประธานใน

ท่ีประชมุจึงจะใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเป็นเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี ้กรรมการบริหารผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

7.5 ข้อมลู รายงาน ตลอดจนรายละเอียดตา่งๆ ท่ีนําเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารพิจารณา จะต้องผา่น

การพิจารณา กลัน่กรอง และได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้ากลุ่มงาน หรือผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงาน

ก่อนท่ีจะมีการนําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยหวัหน้ากลุม่งาน หรือผู้บริหารสงูสดุ

ของหนว่ยงานเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่ข้อมลู รายงาน ตลอดจนรายละเอียดตา่งๆ ท่ีมีการนําเสนอดงักลา่ว 

เว้นแต ่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาหรือสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน 

ทัง้นี ้ข้อมูล รายงาน ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ท่ีจะนําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา

จะต้องส่งให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบริหารเพ่ือรวบรวมนําเสนอต่อท่ีประชุมก่อนการประชุม โดยให้



กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  
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หวัหน้ากลุม่งานหรือผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงาน หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ รับผิดชอบในการ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร เว้นแต ่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาหรือสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน 

7.6 ให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จดัทํารายงานการประชมุ และจดัเก็บเอกสารการประชมุ 

  
8.  การรายงาน 

 คณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจํา และรายงานผล

การปฏิบตัิหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจําปี โดยมีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

1) จํานวนครัง้ในการประชมุ 

2) จํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุแยกเป็นรายบคุคล 

3) ผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร 
 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหาร ต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจําทกุปี และรายงานปัญหาอปุสรรคท่ีเป็นเหตใุห้การ

ปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  13 ธนัวาคม 2561 

นายสทุธิชยั สงัขมณี 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 


