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นิยามกรรมการอิสระ 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่า
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก ากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไมม่ีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของ  
ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดมี 
รายละเอียดดงันี:้-  

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ดว้ย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ ผูม้ีอ  านาจ 
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่  ปรกึษา ของสว่นราชการซึ่งเป็น ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา            
คู ่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  ก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รือบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั หรอืให้
กูย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่น ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ คู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แตย่ี่สบิ ลา้นขึน้ไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต่่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  
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(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฏหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผู้ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือ ไม่เป็น  
หุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้
เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  อย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รบั 
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั 
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 60 ปี 
Age (Year)  60  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท /ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Independent Director / Director 

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

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

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     พฒันาเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
Master Degree Major    Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA) 
ปรญิญาตร ี สาขา     ธุรกิจการเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University 

 
อบรม / Training 
ปี 2558  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุน่ 204 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
Year 2015 Course  Thai Institute of Director, Batch No. 204 
ปี 2556  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
Year 2013 Course Thai Institute of Director, Batch No. 103 
 
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  Audit Committee 
/ Chairman of Risk Committee / Chairman of 
Nomination and Remuneration Committee / 
Corporate Governance Committee 
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ปี 2557 - 2558 บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 

 
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  

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 
-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  

- ไมม่ี - 

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? 

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

- ไมม่ ี– 
- No -  

 

- 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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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 

ช่ือ พนัเอกหญิง รศ.ดร. ชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 

Name Colonel Assoc. Prof. Dr. Chanyapat Wiphatthanananthakul 

อาย ุ(ปี) 41 ปี 

Age (Year)  41 years 

ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director / Director 

 Audit Committee / Risk Committee 

 Nomination and Remuneration Committee 

 Chairman of Corporate Governance Committee 

ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม 2562  - ปัจจบุนั     (รวม 2 ปี) 

From Date March 1, 2019 – Present     ( 2 Years) 

 

วุฒกิารศึกษา / Education 

ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University 

   Dissertation: Modeling and Forecasting Volatility and Prices for SET 50 Index Options. 

ปรญิญาโท สาขา     การจดัการ University of Surrey, สหราชอาณาจกัร 

Master Degree Major    Management, University of Surrey, United Kingdom 

ปรญิญาตร ี สาขา     วิทยาศาสตรชี์วการแพทย ์วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

Bachelor Degree Major    Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC 
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อบรม / Training 

ปี 2562  อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 278 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Year 2019 Course Director Certificate Program (DCP) No.278 /  

Thai Institute of Director (IOD) 

 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 

ปี 2562 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Year 2019 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  

Audit Committee / Risk Committee 

Nomination and Remuneration Committee 

Corporate Governance Committee 

ปี 2561 – ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ รองผูอ้  านวยการหลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิง

บรูณาการทางการแพทย ์

Year 2018 – Present Thammasat University Deputy Director of Executive Integrated Medical 

Management Program 

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั กรรมการ 

Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธร์ว่มคณะครุศาสตร ์

Year 2016 – Present Chulalongkorn University Co - Advisor 
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ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส์ว่นการศกึษา กองวิชา

กฎหมายและสงัคมศาสตร ์

Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor  

ปี 2556 – ปัจจบุนั โรงเรยีนเตรยีมทหาร อาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

โปรแกรมภาษาองักฤษ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไม่มี / No  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั กรรมการ 

Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 

 

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 

-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง             6/6 ครัง้ 

Attendance of Risk Committee Meeting 

-การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี             1/1 ครัง้ 

Attendance of CG Committee Meeting 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
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Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมม่ี - 

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? 

- No - 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

Relationship   

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ 

Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  

Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary 

company  

- ไม่มี – 

- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  

Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular 

basis  

- ไม่มี – 

- No -  

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  

Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไม่มี – 

- No -  

4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 

independently  

- ไม่มี – 

- No -  

      

คุณสมบัตติ้องห้าม  

Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 

Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  - ไม่มี – 
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Dishonest committed an offence against property  - No -  

2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  

Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไม่มี – 

- No -  

3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  

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

- ไม่มี – 

- No -  

 

 


