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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ 
ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ์  วิพฒันานนัทกลุ 
Name Miss Chanyapat Wiphatthanananthakul 
อาย ุ(ปี) 39 ปี 
Age (Year)  39 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
 การตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Independent Director / Director 

 Audit Committee / Risk Committee 
 Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที่  1 มีนาคม 2562  - ปัจจบุนั 
From Date March 1, 2019 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University 
   Dissertation: Modeling and Forecasting Volatility and Prices for SET 50 Index Options. 
ปริญญาโท สาขา     การจดัการ University of Surrey, สหราชอนาจกัร 
Master Degree Major    Management, University of Surrey, United Kingdom 
ปริญญาตรี สาขา     วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Bachelor Degree Major    Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC 
 
ประสบการณ์การท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2562 –  ปัจจบุนั บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  

โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2019 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
Nomination and Remuneration Committee 

ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์สว่นการศกึษา กองวิชากฎหมาย
และสงัคมศาสตร์ 

Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor  
ปี 2556 – ปัจจบุนั โรงเรียนเตรียมทหาร อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  

โปรแกรมภาษาองักฤษ 
Year 2013 – Present Armed Forces Academies Preparatory 

School 
Teacher in Basic Economics Instructor,  
English Program 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

 

 

 
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  

 

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 -  

       
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 -  

 

 
 


