
 
 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
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กฎบัตรคณะกรรมการบรษิัท 
(Board of Director Charter) 

 

1. วัตถุประสงค  ์

กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทน

จากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซ่ึงโดยทั่วไปกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของ

กรรมการบริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน 

1.1. การก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท จะด าเนินงานไปใน

ทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

1.2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการด าเนินงานของ

บริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

 

2. ค ุณสมบัตขิองกรรมการบรษิัท 

2.1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

2.2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้ อง  

รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.3. กรรมการบริษัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้อง

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของส านักงาน

กรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

2.4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด  และเป็นไปตามแนวทาง

เดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการตรวจสอบ  และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือ
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หุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วม

ประชุมกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ส าหรับกรรมการอิสระ   บริษัทก าหนดให้

หมายความถึงกรรมการที่ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นที่

มีอ านาจควบคุมและเป็นผู้ ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ ากัด ในการ

แสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ : 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย

นั้นๆ ด้วย 

2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้

เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนได้รับการแต่งต้ัง กรณีเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน ต้องพ้นจากการเป็นพนักงานในฝ่าย

ดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อ านาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทและบริษัท

ย่อย 

4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  

รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ังความสัมพันธ์ ทาง

ธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่า 

หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ   หรือ การให้ หรือ รับความ

ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน  
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รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่งต้ังแต่ร้อยละ  3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ   หรือ    ต้ังแต่  20 ล้านบาทขึ้นไป  แล้วแต่

จ านวนใดจะต่ ากว่า    ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ

รายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิด เผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการ

พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพัน ธ์ทาง

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 

หุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี

ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติ

บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไ ม่น้อย

กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้น เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ   1) – 8)   แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (collective decision) ได้ 
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3. องค ์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบรษิัท 

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของ

กฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งนี้  จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้อง มีประวัติการศึกษาและ

ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของ

กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น 

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของ

บริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

  

4. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิัท 

ก าหนดให้กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณา

เลือกต้ังให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจาก

ต าแหน่งจ านวน 1ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็

ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1ใน 3กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน 

จ ากัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือ

หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
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กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท   ในกรณีที่ต าแหน่ง

กรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้กรรมการบริษัทแต่งต้ัง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ

และ  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของ

กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า   2  เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน 

 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิัท 

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรวมถึงการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

5.1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่นเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น การท า

รายการที่เก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือตามที่

หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด เป็นต้น 

5.2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจ าปี

ของบริษัท 

5.3. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัท  

มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบัง คับ 

และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเห ตุอ่ืน

นอกจากออกตามวาระ 

5.4. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศกรรมการก ากับตลาดทุน  รวมถึงประกาศ

ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

แต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป 
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5.5. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.6. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งก าหนดขอบเขต อ านาจ  

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

- พิจารณาแต่งต้ังกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 

5.7. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 

5.8. แต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ านาจ

เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่กรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงกรรมการบริษัท

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆได้ 

5.9. พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศกรรมการก ากับตลา ดทุน  

และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.10. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศกรรมการก ากับตลาดทุน และ/

หรือ ประกาศ ข้อบังคับและ/ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัท มีก าไรพอสมควรที่

จะท าเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว

ต่อไป 

 

เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่อง

ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้

เสีย หรือมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมา กของ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรื อการรวมกิจ การกับบุ คคล อ่ืน โดย มี

วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ) การอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 

 

6. การประชมุกรรมการบรษิัท 

6.1. ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจ มีการ

ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 

6.2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระ การ

ประชุม 

6.3. เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้า ก่อน

เข้าประชุม 
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6.4. ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอส าหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส า คัญโดยค า นึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม 

6.5. ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง

การพิจารณาเรื่องนั้นๆ 

6.6. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค าคัดค้านไว้ในรายงานการ

ประชุม 

6.7. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารที่

เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 

6.8. เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงาน

การประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้กรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

7. องค ์ประชมุกรรมการบรษิัท 

ในการประชุมกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการบริ ษัท

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใน

กรณีที่ มี รองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม  แต่ถ้าไม่มี รอง

ประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัท ซ่ึงมา

ประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็น ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้า งมาก  

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออก

เสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

 

8. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช ือ่แทน/ผกูพนับรษิัทฯ 

มีเง่ือนไขการลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ ดังนี้ กรรมการสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อม 

ประทับตราส าคัญของบริษัท  



 
 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 9 จาก 9 หน้า 
 

 

 

    

9. วันที่มีผลบงัคบัใช ้
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีผล

บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564  
 
 

 
ลงชื่อ…………….……………………………….         ลงชื่อ…………….………………………………. 

                 (นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)                      (นายประกิจ ตังติสานนท์)         
                       เลขานุการบริษัท              ประธานกรรมการบริษัท  


