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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ นางจิตรมณี พลูสวุรรณ 
Name Mrs.Jitmanee Suwannapool 
อาย ุ(ปี) 68 ปี 
Age (Year)  68  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Director /  Independent Director /  Chairman of the Audit Committee /  Risk Management 
Committee / Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee. 

ตัง้แตว่นัที่  15 พฤษภาคม 2558  - ปัจจบุนั  (รวม 5 ปี) 
From Date May 15, 2015 – Present    ( 5 Years) 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
Master Degree Major    Master Degree in Public Administration, National Institute of Development Administration 
ปรญิญาตร ี สาขา     นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Laws, Ramkhamhaeng  University 
ปรญิญาตร ี สาขา     บรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University 
 
อบรม / Training 
ปี 2557  อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 197  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Year 2019 Course Director Certificate Program (DCP) Batch 197 

Thai Institute of Director (IOD) 
ปี 2554  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุน่ท่ี 12 

สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ 
Year 2011 Course Certificate of Executive Program, Capital Market Academy (CMA) Batch 12 

Capital Market Academy 
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ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2558 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ปัจจบุนัด ารง

ต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Year 2015 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  

Audit Committee (Present in Chairman of the Audit 
Committee) 

ปี 2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก 

กรรมการตรวจสอบ 

Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC)   Audit Committee 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรีก่รุป๊โฮลดิง้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2016 – Present Country Group Holding PCL Independent  Director/Audit Committee 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิิเลจ คารด์ จ ากดั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 
Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors 
ปี 2557 – ปัจจบุนั บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2014 - Present Grand Canel Land PCL Independent Director/Audit Committee 
ปี 2559 – 2561 สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิค์ณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลงั 
Year 2016 – 2018 The National Legislative Assembly 

 
Honorary Advisor to the Commission on 
Economic, Monetary and Finance 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรีก่รุป๊โฮลดิง้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2016 – Present Country Group Holding PCL Independent  Director/Audit Committee 
ปี 2557 – ปัจจบุนั บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2014 - Present Grand Canel Land PCL Independent Director/Audit Committee 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิิเลจ คารด์ จ ากดั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 
Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors 
ปี 2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก 
กรรมการตรวจสอบ 

Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC)   Audit Committee 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท              7/7 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ              4/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน            3/3 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
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-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง             6/6 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี             1/1 ครัง้ 
Attendance of CG Committee Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอืกบั
บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไดร้บัการเสนอช่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the 
company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the 
past 2 years? 

- Being nominated to be a director this time 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently 

- ไมม่ ี– 
- No - 

        
คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
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 ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  
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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ช่ือ นายกิตต ิ  พวัถาวรสกลุ  
Name Mr.Kitti  Phuathavornskul 
อาย ุ(ปี) 55 ปี 
Age (Year)  55 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
Position   Director / Executive Committee /  

Risk Management Committee / President 

ตัง้แตว่นัที่  4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั   (รวม 7 ปี) 
From Date February 4, 2013 – Present    ( 7 Years) 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปรญิญาตร ี สาขา     บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
Bachelor Degree Major    Bachelor ‘s Degree in  Business  Administration , Assumption University 

 
อบรม / Training 
ปี 2560 - 2561 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูรธรรมภิบาลทางการแพทย ์ส  าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 6 
Year 2017 - 2018 Course  Good Governance for Medical Executives Curriculum Training Course Class 6 

สถาบนัพระปกเกลา้ / The King Prajadhipok's Institute   
ปี 2559  อบรม หลกัสตูรผูพิ้พากษาสมทบ รุน่ท่ี 12 ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ  /  
Year 2016 Course The International Intellectual Property and International Trade Court 
ปี 2559  อบรม  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุน่ท่ี 22  
Year 2016 Course  สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ / Capital Market Academy 
ปี 2557  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 197 
Year 2014 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP) / Thai Institute of Director 
ปี 2556   อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 
Year 2013 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 
 
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
 
ปี2556 – ปัจจบุนั 
 

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/ กรรมการผูจ้ดัการ 

Year 2013 -Present NCL International Logistics PCL. Director / Risk Committee 
President 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 
 

บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 
 

กรรมการ 
Director 
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ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 

บรษัิท แอล เอ็น จี ฟู๊ ดโปรดกัส ์จ ากดั 
LNG Food Products Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 – Present 
ปี 2557 – ปัจจบุนั 
Year 2014 – Present 
ปี 2559 – 2562 
Year 2016 – 2019 
ปี 2559 – 2562 
Year 2016 – 2019 

บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd.  
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอร ์โลจิสตกิส ์(สงิคโปร)์ จ ากดั 
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั 
SSK Inter Logistics Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – 2561 
Year 2016 - 2018 

เลกาซี่ เอเชีย แคปปิตอล จ ากดั  
Legacy Asia Capital Pte., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมม่ี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2561 – ปัจจบุนั  
Year 2018 - Present  

บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 
ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 - Present 

บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท แอล เอ็น จี ฟู๊ ดโปรดกัส ์จ ากดั 
LNG Food Products Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

ปี 2557- ปัจจบุนั 
Year 2014 – Present 

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอร ์โลจิสตกิส ์(สงิคโปร)์  จ ากดั    
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวขอ้ง / แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
/ Position in the Related Company 
ปี 2561 – ปัจจบุนั  
Year 2018 - Present  

บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 – Present 
 

บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 
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ปี 2557- ปัจจบุนั 
Year 2014 – Present 

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอร ์โลจิสตกิส ์(สงิคโปร)์  จ ากดั    
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
/ Position in Companies that May Cause the Conflict of Interest to the Company 

- ไมม่ี / None  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท    7/7 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิาร                 13/13 ครัง้ 
Attendance of Board of Management Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมม่ี - 

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  

- No - 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
Relationship   
1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  
2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  
3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  
4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently  
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คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
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 ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ นางสาวพรทิพย ์    แซล่ิม้ 
Name Miss Pornthip  Sae-Lim 
อาย ุ(ปี) 38 ปี 
Age (Year)  38  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิาร

ขนสง่และกระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
Position  Director / Executive Committee / Risk Committee / Vice President 

NVOCC,Consolidation 
ตัง้แตว่นัที่  13 สงิหาคม 2557  - ปัจจบุนั   (รวม 6 ปี)  
From Date August  13, 2014 – Present   ( 6 Years) 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปรญิญาตร ี สาขา     การศิลปศาสตร ์/ มหาวทิยาลยัสยาม  
Bachelor Degree Major    Bachelor of Liberal Arts / Siam University 

 
อบรม / Training 
ปี 2556  อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 104 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท 

ไทย (IOD)  
Year 2013 Course Director Accreditation Program (DAP) Batch 104/2013 / Thai Institute of Director (IOD) 

  
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2557–  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารขนสง่และ

กระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
Year 2014 – Present  NCL International Logistics PCL. Director / Executive Committee  / Vice President NVOCC, 

Consolidation 
ปี 2556 – ปี 2556  บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
Year 2013 - 2014 NCL International Logistics PCL Marketing Manager 
ปี 2550 – ปี 2556 บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
Year 2007 – 2013 NCL International Logistics PCL Marketing 
ปี 2548 – ปี 2550 บรษัิท เอ็นซีแอล เอเจนซี่ จ ากดั ฝ่ายการตลาด 
Year 2005 – 2007 NCL Agencies (Thailand) Co., Ltd Marketing  

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมม่ี / No  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / No  
-  
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     7/7 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    6/6 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิาร     13/13 ครัง้ 
Attendance of Board of Management Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  

- ไมม่ี - 

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  

- No - 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently 

- ไมม่ ี– 
- No - 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
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 ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  

 


