
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 

ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 



 

 
สารบัญ 

 
 หน้า 

1. ค ำนิยำม 1 

2. วตัถปุระสงค์ 1 

3. องค์ประกอบ 1 

4. คณุสมบตั ิ 1 

5. กำรแตง่ตัง้ วำระกำรปฏิบตัิงำน และกำรพ้นจำกต ำแหนง่ 1 

6. ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 2 

7. กำรประชมุ 3 

8. กำรรำยงำน 3 

9. กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 4 

10. คำ่ตอบแทนกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 4 

  



กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

 

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน)  หน้ำ 1 จำก 4 

 

1.    ค านิยาม 

 “ บริษัทฯ ”   หมำยควำมวำ่ บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ”   หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล     หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน           
           และควำมยัง่ยืนฯ ”   บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ กรรมกำรบริษัทฯ ”   หมำยควำมวำ่ กรรมกำร บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ กรรมกำรบรรษัทภิบำล    หมำยควำมวำ่ กรรมกำรกำรบรรษัทภิบำลและพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
           และควำมยัง่ยืนฯ”                    บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ ประธำนกรรมกำร ”   หมำยควำมวำ่ ประธำนกรรมกำร บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ”   หมำยควำมวำ่ ผู้บริหำรสงูสดุของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ เพื่อช่วยดแูลกำรสร้ำงกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีตำมหลกับรรษัทภิบำล ตลอดจนงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของบริษัทฯ  เพื่อให้มัน่ใจว่ำ กำรด ำเนินกำรตำม 
ทิศทำง นโยบำย และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ มีกำรบรูณำกำรกรอบและแนวทำงของบรรษัทภิบำล ตลอดจน
ประเด็นด้ำนควำมยัง่ยืน และมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่มีควำมชดัเจน อนัสำมำรถก ำกบัดแูลบริษัทฯ ตำมกรอบบรรษัทภิ
บำลและสง่มอบคณุคำ่ที่ยัง่ยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  
 
3.    องค์ประกอบ  

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยประธำน
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ต้องไมเ่ป็นประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

 
4. คุณสมบัติ 

4.1 มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
4.2 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ที่เป็นกรรมกำรอิสระต้องมีควำมเป็นอิสระตำมหลกักำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และยดึถือปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 
4.3 เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร

บรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ และสำมำรถอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ส ำเร็จตำมวตัถปุระสงค์  
 

5. การแต่งตัง้ วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1  การแต่งตัง้ 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
2) ให้บริษัทฯ มอบหมำยพนกังำนท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ โดยต้อง

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ 
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5.2  วาระการปฏิบัติงาน 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ มีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัทฯ โดยกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ
แตง่ตัง้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่อีกได้ 

2) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ มีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ในกฎบตัรนี ้ 

5.3 การพ้นจากต าแหน่ง  
1) กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ พ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ 
1.2) พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 
1.6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ลงมติให้ออก 

2) กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำร 
บริษัทฯ กำรลำออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัทฯ 

 
6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ โดยมีควำมรับผิดชอบดงันี ้

1. พิจำรณำ ก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะ นโยบำย กลยทุธ์ กรอบกำรด ำเนินงำน รวมถึงก ำหนดเปำ้หมำย กำรเป็น
บรรษัทภิบำล และกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน เก่ียวกบัจรรยำบรรณ และจริยธรรมทำงธุรกิจ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และฝ่ำยจัดกำร เพื่อก ำหนด เป็นระเบียบปฎิบัติขององค์กร ที่ได้มำตรฐำนมีแนวทำงที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์กำรเป็นองค์กรที่มุง่สร้ำงควำมเช่ือมัน่ และยัง่ยืนให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

2. ก ำกบั ดแูล ให้ค ำปรึกษำ ทบทวน กำรด ำเนินงำนด้ำนบรรษัทภิบำล และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน น ำไปสูก่ำรปฏิบตัิ 
สร้ำงกำรมีสว่นร่วม ในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบของบรรษัทภิบำล และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน กบั
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องทัง้ภำยใน และภำยนอก  สูม่ำตรฐำนสำกล 

3. ให้ค ำปรึกษำ สง่เสริม และสนบัสนนุ ทัง้ด้ำนทรัพยำกร และ บคุลำกร ให้มีกำรเผยแพร่กลยทุธ์ และวฒันธรรมใน
กำรเป็นบรรษัทภิบำล และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ให้เป็นที่เข้ำใจของผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั และให้มีผล
ในทำงปฎิบตัิทัว่ทัง้องค์กร และบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

4. สนบัสนนุ และให้ค ำปรึกษำแก่บริษัทฯ ในกำรเข้ำรับกำรประเมินหรือกำรจดัอนัดบัด้ำนกำรเป็นบรรษัทภิบำล และ
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรพฒันำ และยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำง
ตอ่เนื่อง 
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5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกำรในด้ำนบรรษัทภิบำล และกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยืน โดยน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ ปีละ 1 ครัง้ 

7.  การประชุม 

7.1 จ านวนครัง้การประชุม 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ต้องประชมุอยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ และอำจจดัให้มีกำร

ประชมุเพิ่มเติมตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ เห็นสมควร 
2) ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ อำจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษได้ หำกมีกำรร้องขอ

จำกกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ หรือ ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวำระจ ำเป็นที่
ต้องหำรือร่วมกนั 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ต้องมีกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ เข้ำร่วม

ประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  
2) ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม หำกในกำร

ประชุมครำวใดประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรท่ีมำประชมุคดัเลอืกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องเข้ำร่วมประชุม
ด้วยทกุครัง้ 

7.3 การลงคะแนนเสียง 
1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ

ควำมยัง่ยืนฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชุมออก
เสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

2) กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ที่มีสว่นได้สว่นเสียใดๆ ในเร่ืองที่พิจำรณำให้งดแสดงควำมเห็น 
และงดออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 

7.4 บันทึกรายงานการประชุม 
ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำร
ประชมุ 
 

8.  การรายงาน 
 ให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูกำรกำรบริหำร
จดักำรตำมกรอบบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน  โดยน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ปีละ 1 ครัง้ 

 
 
 
 



กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

 

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน)  หน้ำ 4 จำก 4 

 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนปัญหำ
อปุสรรคที่เป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หำกมี) เพื่อให้คณะกรรมกำร บริษัทฯ รับทรำบ 

 
10. ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภบิาลและความยั่งยนืฯ 

คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ
เสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

 
 
 

ประกำศ ณ วนัท่ี  9 พฤษภำคม 2562 

 
 

(นำยสทุธิชยั สงัขมณี) 
ประธำนกรรมกำร 

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 


