
  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ  ตน 
โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดมี รายละเอียดดงันี:้-  

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ ผู้มีอ านาจ 
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่  ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา            
คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี นยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ  หรือให้กู้ยืม ค า้
ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือ คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบ ล้านขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่า่
กวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้
ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  
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(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของ
บริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้  ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น  
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยั
กบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบั เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 58 ปี 
Age (Year)  58 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Independent Director / Director 

 Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee 
 Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที่  4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั 
From Date February 4, 2013 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาโท สาขา     พฒันาเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
Master Degree Major    Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA) 
ปริญญาตรี สาขา     ธุรกิจการเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University 

 
อบรม / Training 
ปี 2558  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 204 
Year 2015 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 204 
ปี 2556  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103 
Year 2013 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 103 
 
ประสบการณ์การท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 

โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

ปี 2557 - 2558 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 
ปี 2554 - 2555 บริษัท กรุงไทยธุรกิจลสิซิ่ง จ ากดั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการบริษัท 
Year 2011 – 2012 KTB Leasing Co., Ltd Assistant Managing Director 
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ปี 2546 - 2554 การประปานครหลวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
Year 2003 - 2011 Metropolitan Waterworks 

Authority 
Chief Financial Officer (CFO) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไมม่ี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / None  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018 
-การประชมุคณะกรรมการบริษัท    5/5 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5/5 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  1/1 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  
Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
conflicts at present or in the past 2 years  
ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไมม่ ี– 
- No -  
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คุณสมบัตต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
Dishonest committed an offence against property  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  
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