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บริษัท โนวา เอมไพร์ จ ากัด (มหาชน) 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ค ามั่นจากคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท โนวำ เอมไพร์จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัท") มีเป้ำหมำยที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั ้นน ำที่ประสบ
ควำมส ำเร็จสำมำรถสร้ำงมูลค่ำระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว บริษัท
จึงศึกษำและประยุกต์ใช้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของหน่วยงำนก ำกับดูแล แนวทำงสำกล รวมถึงข้อปฏิบัติ
หรือแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั ่งยืน และค ำนึงถึงควำมถูกต้องตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ท่ีด ำเนินธุรกิจ   

คณะกรรมกำรบริษัทได้รวบรวมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทไว้ใน “นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร” ฉบับน้ี ซึ่งกล่ำวถึงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท กำรเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นและ
ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น บทบำทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร หลักกำรเปิดเผยสำรสนเทศและ
ควำมโปร่งใส และกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำง
ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นให้ค ำมั่นว่ำจะท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลและติดตำมให้บริษัท
และบริษัทในกลุ่มด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนน ำไปใช้เป็น
หลักกำรในกำรตัดสินใจ และก ำหนดนโยบำย หรือแนวปฏิบัติในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืนให้กับ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
1.1.1 คณะกรรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับบริษัท  และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมกำรแต่ละคนจะต้องใช้
ดุลพินิจในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงระมัดระวังด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค ำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  

1.1.2 ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดแผนงำนเชิงกลยุทธ์เพื่อน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ตลอดจนบริหำรจัดกำรงำนประจ ำวันและธุรกิจของบริษัท 

1.1.3 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ฝ่ำยบริหำร ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด และนโยบำยเรื่องอ ำนำจอนุมัติของ
บริษัท อย่ำงไรก็ตำมในเรื่องส ำคัญ ดังต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทได้สงวนอ ำนำจอนุมัติในเรื่องส ำคัญ
ไว้ โดยเรื่องดังกล่ำวต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

1) กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
2) ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกินกว่ำวงเงินท่ีก ำหนดในรำยกำรที่ส ำคัญ 
3) กำรลงทุนในธุรกิจใหม่และกำรขำยเงินลงทุนที่ส ำคัญ 
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4) โครงสร้ำงองค์กรและกำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูง 
5) แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง 
6) ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง 
7) กำรแต่งตั้งกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยกำรเงิน 
8) กำรตกลงเข้ำท ำสัญญำที่ส ำคัญ และ กิจกำรที่มีนัยส ำคัญ 
9) กำรฟ้องร้องและด ำเนินคดีที่ส ำคัญ 
10) นโยบำยที่ส ำคัญ 
11) กำรเข้ำผูกพันเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินในระดับที่มี

นัยส ำคัญ 
12) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และกำรเสนอขออนุมัติจ่ำยเงินปัน

ผลต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะตัวแทนที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ถือหุ้นมีหน้ำที่ก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร
ที่ถูกต้อง โดยกรรมกำรทุกคนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และติดตำมดูแลให้แน่ใจว่ำวัฒนธรรมองค์กร
ได้รับกำรเผยแพร่และน ำไปปฏิบัติในทั่วทุกระดับ  

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคับบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(2) เป็นผู้น ำ และก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงกำร

สร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ   
(3) ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยม และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท   
(4) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณและตัวชี ้วัดผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง

ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตำมผลและให้ค ำแนะน ำที่เกี่ยวข้อง 
(5) พิจำรณำอนุมัติในกำรเข้ำท ำธุรกรรมที่ส ำคัญและด ำเนินกำรใด ๆ และในบำงกรณี มอบอ ำนำจ

ในกำรตัดสินใจให้บุคคลอื่นโดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น โครงกำรลงทุนธุรกิจใหม่ กำรซื้อขำย
ทรัพย์สินต่ำงๆ  งบจ่ำยลงทุนที่ส ำคัญ และรำยกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(6) พิจำรณำอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอ่ย
ให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อก ำหนด และแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนก ำกับดูแล 

(7) พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง ประเมินผลงำน ก ำหนดค่ำตอบแทน และถอดถอนผู้บริหำรระดับสูง 
(8) พิจำรณำอนุมัตินโยบำยและกรอบค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัท 
(9) ก ำกับดูแลกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีสำระส ำคัญของบริษัทให้เพียงพอและทันเวลำ 
(10) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมี

ประสิทธิผล รวมทั้งก ำหนดควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัท 
(11) ก ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชีและกำรรำยงำนที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่งรวมทั้งกำรตรวจสอบ

บัญชีจำกภำยนอก 
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(12) จัดให้บริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อติดตำมตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัท และรำยงำนควำมล้มเหลวหรือจุดอ่อนในกำรควบคุมต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีกำรแก้ไข 

(13) ติดตำมตรวจสอบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอเพื่อให้กำร
ก ำกับดูแลเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อก ำหนดทำงกฎหมำย และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 

(14) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนด ำเนินกำรให้ธุรกรรมที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริษัท และ ผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวนั้น ท ำขึ้นเช่นเดียวกับกำรท ำธุรกรรมปกติกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ภำยใต้เงื่อนไข
ทำงกำรค้ำปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรำยย่อย 

(15) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและประเมินผลควำมมีประสิทธิผลและกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกป ี

(16) ก ำกับดูแลให้มีกำรน ำนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดยบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท 

(17) กำรตรวจทำนร่ำงงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี ซึ่งจัดท ำโดยคณะผู้บริหำร โดยตรวจทำน
ให้มั่นใจวำ่ งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปีจัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทและผลประกอบกำร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

ประธำนคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

ประธำนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์และคุณสมบัติ
ที่เหมำะสม และโดยหลักกำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจโดยแยกหน้ำที่กำรก ำกับดูแลและกำร
บริหำรงำนออกจำกกัน เว้นแต่ในกรณีที่จ ำเป็นซึ่งในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน
ก็ให้บริษัทก ำหนดมำตรกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรถ่วงดุลอย่ำงเหมำะสม เช่น ประธำนกรรมกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงช้ี
ขำดในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นต้น 

ผู้บริหำรสูงสุด ไม่ว่ำจะมีชื่อเรียกต ำแหน่งเช่นไร มีบทบำทเป็นหัวหน้ำและผู้น ำคณะผู้บริหำรของบรษิัท 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทตำมทิศทำง กลยุทธ์และงบประมำณที่
ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย 

องค์ประกอบ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำ
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท และมีจ ำนวนกรรมกำรอย่ำงเพียงพอที่จะก ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทรวมกันไม่
น้อยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน โดยอย่ำงน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักของบริษัท และอย่ำงน้อยหนึ่งคนมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทเชื่อว่ำควำมหลำกหลำยของกรรมกำรจะช่วยให้คณะกรรมกำรมมีุมมองที่กว้ำงขวำง
ซึ่งจะช่วยให้กระบวนกำรตัดสินใจดีขึ ้นและสำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีควำมหลำกหลำยทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ และต้องมีสัดส่วนของ
กรรมกรรมกำรเพศหญิงอย่ำงน้อยหนึ่งคน อย่ำงไรก็ตำมในกำรคัดเลือกกรรมกำรยังคงให้ควำมส ำคัญกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและคุณวุฒิของกรรมกำรแต่ละคนประกอบด้วย 



4 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นส่วนใหญ่  โดยมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะและมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน    

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวน 2 คณะ เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยแบ่งเบำภำระ
และกลั่นกรองงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(2) คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน  และก ำกับดูแลกิจกำร  

คณะอนุกรรมกำรแต่ละคณะ จะมีกฎบัตรซึ่งระบุถึงองค์ประกอบ อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ซึ่งได้รับ
กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดและต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
รำยได้เท่ำเทียมกันและไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และสำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ โดย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำร
อิสระรำยนั้น ๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับกำรแต่งตั ้งเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะ
ที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ   

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร  หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่
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เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ ำนำจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกดัอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระแล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  

บริษัทอำจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำ ที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้นให้เป็นกรรมกำรอิสระได้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอย่ำงระมัดระวังและมีควำมเห็นว่ำ
กำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำว ไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระและให้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย  

(1) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(2) เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำร

อิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำกรรมกำรอิสระอำจขำดควำมเป็นอิสระเมื่อได้ปฏบิัติงำนเปน็
ระยะเวลำ 9 ปี หรือ 3 วำระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำทบทวนขยำยระยะเวลำได้ครั้งละ 1 ปี 
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เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ 

กรรมกำรทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต ่ำ ดังนี้  
(1) เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต   
(2) มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้  
(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ  

คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน  และก ำกับดูแลกิจกำรมหีน้ำที่ในกำรสรรหำ คัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชมุผู้
ถือหุ้นตำมข้อบังคับของบริษัท  

คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน  และก ำกับดูแลกิจกำรจะจัดท ำ “ตำรำงบริหำรทักษะในกำร
ท ำงำน (Skill Matrix)” เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมควบคุ่กับควำมหลำกหลำยในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมเป็นอิสระ 
อำย ุเชื้อชำติ เพศสภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทสอดคล้องกับทิศทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนำคต ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งกรรมกำรเดิมเป็นกรรมกำรต่ออีก
วำระ คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน  และก ำกับดูแลกิจกำร จะพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลกำร
ปฏิบัติงำน ประวัติกำรเข้ำร่วมและกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม และกำรสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 

ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน  และ
ก ำกับดูแลกิจกำรจะพิจำรณำสรรหำบุคคลจำกแหล่งต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึง บุคคลที่กรรมกำรของบริษัทเป็นผู้แนะน ำ 
หรือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ฐำนข้อมูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หรือจำกค ำแนะน ำของบริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได้  

การจ ากัดอายุของกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะก ำหนดอำยุขั้นสูง หรือก ำหนดเกษียณอำยุของกรรมกำร แต่จะ
พิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถและค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีเวลำเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่ใน
ฐำนะกรรมกำรได้ 

การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ 

ให้เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ประสำนงำนกับผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรเข้ำใหม่ 
เพื่อให้ได้รับทรำบข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้ำท่ี 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมกำรให้ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องในหลำยรูปแบบ เช่น กำรอบรม
ศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ กำรดูงำนต่ำงประเทศ กำรเยี่ยมชมธุรกิจต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทที่จะเป็น
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท้ังนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะได้เป็นผู้พิจำรณำผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่ได้ร้องขอจำกกรรมกำรตำมเหมำะสม 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 6 ครั้งต่อป ีเพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยก ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
เพิ่มตำมควำมจ ำเป็น     

องค์ประชุมและการประชุม 

ในกำรประชุมต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีที ่จ ำเป็นและส ำคัญ ให้ประธำนคณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดให้องค์ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรที่มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด   

ประธำนคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมมีหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำง
เพียงพอในกำรซักถำมฝ่ำยบริหำร และแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นท่ีส ำคัญโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม  

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีกต ำแหน่งหนึ่งนั้น ให้ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงช้ีขำดในกรณีที่คะแนนเสียงในท่ีประชุมเท่ำกันในกำรออกเสียงวำระใด ๆ 

วาระการประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรโดยกำรหำรือร่วมกับผู้บริหำรสูงสุดและเลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ควำม
เห็นชอบวำระกำรประชุม ซึ่งกรรมกำรท่ำนอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำมำ
พิจำรณำได้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม 

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีกำรประชุมกันเองอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรหรือฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้อภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ ทั้งที่ 
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจและให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ  

การเข้าถึงฝ่ายบริหาร และที่ปรึกษาอิสระ 

กรรมกำรมีสิทธิในกำรร้องขอและรับข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่จ ำเป็น และสำมำรถเข้ำถึงและติดต่อสื่อสำรกับ
ฝ่ำยบริหำรและเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรงตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องไม่เป็นแทรกแซงต่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

กรรมกำรแต่ละคนไม่ควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 3 บริษัท เว้นแต่
จะได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยให้ผู้บริหำรไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ นอกกลุ่มบริษัทเว้นแต่จะได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท   
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ
ของคณะกรรมกำรชุดย่อย และของกรรมกำรรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี และน ำผลกำรประเมินมำใช้เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และใช้ในกำรพัฒนำกรรมกำรของบริษัท  

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ำ
ต ำแหน่งส ำคัญต่ำง ๆ  จะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงทหีำกต ำแหน่งนั้นว่ำงลง ซึ่งรวมถึงกำรขยำยศักยภำพของผูบ้ริหำร
สูงในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้สำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยค่ำตอบแทนต้องสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของ
ค่ำตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยำว และอยู่ในระดับแข่งขันได้กับบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและ
บริษัทท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน รวมถึงเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้  

ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรจะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นส ำคัญ และต้องไม่เป็น
จ ำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยค ำนึงถึงหลักกำร
พื้นฐำนดังนี ้

• เพื่อให้มั่นใจว่ำผลประโยชน์ของผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีควำมสอดคล้องกัน 

• เพียงพอที่จะดึงดูด รักษำไว้ และจูงใจบุคลำกรที่มีศักยภำพของบริษัท เมื่อค ำนึงถึงสภำพเศรษฐกิจ 
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดย
ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำร ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงเลขำนุกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทภำยใต้ข้อเสนอของผู้บริหำรสูงสุดมี
อ ำนำจและหน้ำที่ในกำรแต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริษัท 

การติดต่อคณะกรรมการบริษัท 

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สำมำรถติดต่อสื่อสำรเพื่อสอบถำมหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมกำรบริษัท หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
(1) ส่งจดหมำยมำยังเลขำนุกำรบริษัท  

บริษัท โนวำ เอมไพร์ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

(2) ส่ง Email มำที ่comsec@novaempire.co.th 
(3) ส่ง Email มำที ่auditcom@novaempire.co.th เพื่อติดต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
(4) ส่ง Email มำที่ chairperson@novaempire.co.th เพือ่ติดต่อประธำนคณะกรรมกำร  
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญในสิทธแิละมีหน้ำที่ในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง
เท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรำยย่อยหรือชำวต่ำงชำติ นักลงทุนสถำบันหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุก
รำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน ดังนี้  

(1) สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำร
บริหำรงำน อย่ำงสม ่ำเสมอและทันเวลำ 

(2) สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก ำไรร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียม 
(3) สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  แสดงควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจำรณำตัดสินใจใน

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญต่ำงๆ เช่น กำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
กำรออกหุ้นเพิ่มทุน 

นอกจำกนี้ผู้ถือหุ้นทุกรำยยังได้รับสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ
บริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
(1) ด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ก ำหนด

โดยหน่วยงำนก ำกับดูแล 
(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถำนท่ีที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถเดินทำงไปร่วมประชุมได้สะดวก 
(3) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   
(4) เปิดเผยวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นสำมำรถเข้ำถึงและศึกษำได้เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรประชุม   
(5) กำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอ ำนำจ 

แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม   
(6) กรรมกำร รวมทั้งผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้องจะเข้ำร่วมประชุม เพื่อตอบค ำถำมต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น และจะเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี เพื่อตอบค ำถำมเกี่ยวกับงบกำรเงิน
ของบริษัท 

(7) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก ำหนด 

(8) ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมเห็น และตั้ง
ค ำถำมใด ๆ ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องที่เสนอ  โดยประธำนในที่ประชุมมีหน้ำที่จัดสรรเวลำให้
อย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม     

(9) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส ำหรับแต่ละวำระที่เสนอ คณะกรรมกำรบริษัทต้องไม่
รวมเรื่องต่ำงๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติ รวมเป็นมติเดียว และเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

(10) จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วันและมีรำยละเอียดเพียงพอ รวมทั้ง
ค ำถำมและค ำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมไดส้อบ
ทำนและแสดงควำมคิดเห็นต่อรำยงำนกำรประชุม รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุม 
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กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
รำยงำนส่วนได้เสียที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น  ใน
กรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้ำท ำรำยกำร ห้ำมมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและอนุมัติในเรื่องนั้น  

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของกลุ่มบริษัทที่มีสำระส ำคัญและยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  หำกฝ่ำฝื่นถือเป็นควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงและจะถูก
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะซื้อขำยหลักทรัพย์บริษัทจะต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท  

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้นและพนักงำนของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสยีภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกั
ดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและกำรพัฒนำธุรกิจ
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำว
ได้รับกำรดูแลอย่ำงดี นอกจำกนี้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีสวน ได้เสียทุกฝ่ำย 
ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ำงผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดี และกำรเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว รวมทั้งด ำเนินกำร
เปิดเผยข้อมูลด้วยควำมโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น น ำเสนอผลประกอบกำร ฐำนะทำงกำรเงิน กำรบัญชี 
และรำยงำนอื่น ๆ โดยสม ่ำเสมอและครบถ้วน ตำมควำมเป็นจริง 

พนักงำน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ พนักงำน
เหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพของพนักงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ และกำรฝึกอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงกับพนักงำนทุกคน และพยำยำม
สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนำองค์กรต่อไป อีกทั้งยั งได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เช่น กำรห้ำมใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ค้ำ  : บริษัทมีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยกำรให้คู่ค้ำแข่งขันบนข้อมูลที่เท่ำเทียมกันและ
คัดเลือกคู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทยัง
ได้จัดท ำรูปแบบสัญญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญำทุกฝ่ำย และจัดให้มีระบบติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำไดม้ี
กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนกำรจัดหำ โดยบริษัทซื้อสินค้ำ จำกคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบัติตำมสัญญำต่อค้ำอย่ำง
เคร่งครัด ไม่เรียกรับจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ 

ลูกค้ำ : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำรรวมถึงกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มำกที่สุดเพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้ำในระยะยำว นอกจำกนี้ บริษัทยังค ำนึงถึงสุขลักษณะและควำมปลอดภัยของลูกค้ำ และกำรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้ำที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้ำ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทำงให้ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถแจ้งปัญหำ
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สินค้ำหรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับสินค้ำและบริ กำรของ
บริษัทได้อย่ำงรวดเร็ว 

เจ้ำหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ตำมสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้เป็นส ำคัญ รวมทั้ง กำรช ำระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ยและกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ ภำยใต้สัญญำที่เกี่ยวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณและอยู่ ในกรอบของกฎหมำย รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิต และส่วนรวม ของผู้คนที่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และส่งเสริมให้ พนักงำนของบริษัทมี
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ บริษัทพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่ง
สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในกำรสร้ำงเสริม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืน และจะเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนั้นได้
รับทรำบอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลำ 

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินอย่ำงครบถ้วน  เพียงพอ  เชื่อถือได้และทันเวลำ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับ
สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใหไ้ด้รับทรำบข้อมูล
ของบริษัท และบริษัทยังให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงสม ่ำเสมอท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับข่ำวสำรเป็นประจ ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีกำรปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฎต่อสำธำรณะ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ และจะจัดให้มี
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี รวมถึงกำร
จัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผย
งบกำรเงิน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของลูกค้ำอย่ำงจริงจังและสม ่ำเสมอ โดยไม่
น ำสำรสนเทศดังกล่ำวมำใช้เพื ่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอกตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่บุคคลภำยนอกมีสวนร่วมในกำรท ำงำนเฉพำะกิจที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะและอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำซึ่งงำนนั้น ๆ จะถือว่ำเข้ ำข่ำยกำรเก็บ
รักษำข้อมูลภำยในอันอำจมีผลกระทบต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลภำยนอกนั้น ๆ 
จะต้องท ำสัญญำเก็บรักษำข้อมูลควำมลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท จนกว่ำจะมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทได้จัดท ำกรอบและนโยบำยบริหำรควำมเสี ่ยง เพื่อใช้ในกำรระบุและบริหำรควำมเสี ่ยงเพื่อ
หลีกเลี่ยง หรือลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ติดตำมดแูลและสอบทำนเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและรำยงำนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผู้บริหำรสูงสุดของ
องค์กรมีหน้ำท่ีสนับสนุนและน ำนโยบำยไปปฏิบัติและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นระยะ ๆ  

ทั้งนี้ คณะผู้บริหำรซึ่งแต่งตั้งโดยผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท ซึ่งสมำชิกประกอบด้วนผู้บริหำรในส่วนงำน
ต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบและน ำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติ และ
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
บริษัท ระบุ ประเมิน และจัดกำรควำมเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรพัฒนำและเลือกใช้กลยุทธ์ กำรน ำกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ กำรตัดสินใจลงทุนและกำรบริหำรงำนประจ ำวัน 

การควบคุมภายใน 

บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในระดับสำกล และแนวปฏิบัติที่ออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มำใช้ในกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในของบริษัท โดยฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบและน ำระบบควบคุมภำยในที่ดีไปใช้ปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนควำมมีประสิทธผิลของระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละครั้งและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติก่อนที่จะรำยงำนให้ผู้ถือหุ้น
รับทรำบ  

การตรวจสอบภายใน 

บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีควำมเป็นอิสระรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยก ำหนดกิจกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องต่ำง ๆ  

 
ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป 
 

 
 (ปำลีรัฐ ปำนบุญห้อม) 
 ประธำนคณะกรรมกำร 
 บริษัท โนวำ เอมไพร์ จ ำกัด (มหำชน) 


