
 

                            เอกสารแนบ 4 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

รายละเอียดกรรมการ ซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งประวัติกรรมการ  

1. รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ 

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 79 ปี) 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 7 มิถนุายน 2564 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเอก ดุษฎีกิตติมศักดิ ์มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น 

• หลักสูตรอบรม IOD 

DCP 185/2014 

   AACP 25/2017 

ความช านาญหลัก : ด้านนวัตกรรม // ด้านเทคโนโลย ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2556 – ปัจจุบัน:  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอ่ืนระยะ 5 ปยี้อนหลัง : 

2562 – ปัจจุบัน :  

นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท : (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะ) : ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บรกิารและการพัฒนางานวิจัยของธุรกจิของบริษัท 

 

 

 

 

 

 



 

                            เอกสารแนบ 4 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 62 ปี) 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 7 มิถนุายน 2564 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท  สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies),  
Southeastern Oklahoma State University, USA  

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
• หลักสูตรอบรม IOD 

DAP 70/2008 

ความช านาญหลัก : ด้านบัญชแีละการเงิน // ด้านนวัตกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2556 – ปัจจุบัน:  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอ่ืนระยะ 5 ปยี้อนหลัง : 

2560 - ปัจจบุัน  
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั่น จ ากัด 
2560 - ปัจจบุัน  
กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี่ จ ากัด 
2563 – 2564  
รองประธานบริหารฝ่ายบัญชกีารเงิน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 
2560 - 2562  
กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จ ากัด 
2557 - 2561  
ผู้อ านวยการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธกิาร 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท : (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะ)  

ตนเอง : จ านวนหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บรกิารและการพัฒนางานวิจัยของธุรกจิของบริษัท 

 



 

                            เอกสารแนบ 4 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

3. นพ. อ านวย กาจีนะ 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (อาย ุ66 ปี) 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 22 กมุภาพันธ์ 2565  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา 

• M.Sc (HSM), London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจติชุมชน) แพทยสภา 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว) แพทยสภา 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร) แพทยสภา 

• หลักสูตรอบรม  

วปอ. 2550, PDI 

ความช านาญหลัก : ด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ // ด้านนวัตกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอ่ืนระยะ 5 ปยี้อนหลัง : ปัจจุบัน 

• คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

• ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา 

• ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กรมควบคุมโรค 

• ประธานคณะกรรมการก ากับทิศแผนงานพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัยดา้นป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

• คณะอนุกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท : (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะ)  

ตนเอง : จ านวนหุ้น 110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บรกิารและการพัฒนางานวิจัยของธุรกจิของบริษัท 

 

 

 

 

 


