
 

                            เอกสารแนบ 8 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของ

กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ

ตรวจสอบ  และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ส าหรับกรรมการอิสระ   บริษัท

ก าหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม

และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ ากัด ในการแสดงควา มเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมี

คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ : 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง กรณีเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน ต้องพ้นจากการเป็น

พนักงานในฝ่ายดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย 

4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม

วรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ  หรือ การให้ หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ

ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ  3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ   หรือ    ตั้งแต่  20 ล้านบาทขึ้นไป  แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   

ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 
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5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) เป็นกรรมการทีไ่ม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ   1) – 9)   แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการให้ตัดสินใจใน

การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการ 

อิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี) ต าแหน่ง การมีส่วนได้เสยีพิเศษ* 
ในวาระที่เสนอ 

1. นายประกิจ ตังตสิานนท์ 79 ประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 
 
 
มีส่วนได้เสียใน วาระที ่7  
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระประจ าป ี
2565 

2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 62 กรรมการ / กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และ ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายอ านวย กาจีนะ 66 กรรมการ / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: รายละเอยีดประวัตกิรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (56-1 One report) หวัข้อประวัติกรรมการ 

บริษัท ซ่ึงได้เปิดเผยบน www.nova-organic.com แล้ว 

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะตอ้งถูก

เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 


