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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทไีด้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ 
ชื่อ นายพงศพ์นัธ ์       คงก าเหนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 61 ปี 
Age (Year) 61 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee / 

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee /  
Risk Management Committee / Corporate Governance Committee. 

ตัง้แต่วนัที่ 4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั  (รวม 8 ปี) 
From Date February 4, 2013 – Present   (8 Years) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
Type of director proposed for Independent Director 
Election 

วุฒิการศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา   พฒันาเศรษฐกจิ 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 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
Year 2015 Course  Thai Institute of Director, Batch No. 204 

ปี 2556 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

Year 2013 Course Thai Institute of Director, Batch No. 103 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / 
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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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 

ปี 2557 - 2558 บรษิัท อสมท จ ากดั (มหาชน) รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไม่มี / None

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไม่มี / None

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2021 
- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7/7 ครัง้ 

Attendance of Board of Director Meeting
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

Attendance of Audit Committee Meeting
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5/5 ครัง้ 

Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 7/7 ครัง้ 

Attendance of Risk Committee Meeting
- การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 

Attendance of CG Committee Meeting
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

Attendance of Annual General Meeting
- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

Attendance of Extraordinary Meeting
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา 
Qualification of Independent Director for consideration of the election 
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือกบั
บรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- ไดร้บัการเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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
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ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary
company

- ไม่ม ี–

- None -

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

- ไม่ม ี–

- None -

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

- ไม่ม ี–

- None -
4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ

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

- ไม่ม ี–

- None -

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property

- ไม่ม ี–

- None -
2. ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา

Background of illegal conduct during the past 10 years
- ไม่ม ี–

- None -
3. ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษิัทในรอบปี ท่ีผ่านมา

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

- ไม่ม ี–

- None -
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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ชื่อ นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา 
Name Mr.Channarong Sontiuschara 
อาย ุ(ปี) 42 ปี 
Age (Year) 42 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี – การเงิน 
Position Director / Executive Committee /  

Risk Management Committee / Vice President Finance, Accounting 
ตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564  - ปัจจบุนั   (รวม 6 เดือน) 

From Date  November 12, 2021 – Present   (6 Months) 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
Type of director proposed for Executive Director 
Election 

วุฒิการศึกษา / Education 
ปรญิญาตร ี สาขา   การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Bachelor Degree Major   Accounting, Thammasat University 
ปรญิญาโท    สาขา    การบญัชี  Swinburne University of Technology 
Master Degree Major    Accounting, Swinburne University of Technology  

อบรม / Training 
ปี 2557 - 2561    CPA Australia (Foundation) 
Year 2014 – 2018    CPA Australia (Foundation) 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2564 – ปัจจบุนั   บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์   กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร ความเสี่ยง / 

  จ ากดั (มหาชน)   กรรมการบรหิาร / ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่าย  
  บญัชี – การเงิน 

Year 2021- Present    NCL International Logistics PCL.  Director / Executive Committee / 
  Risk Management Committee / 
  Vice President Finance, Accounting 

ปี 2565 - ปัจจบุนั  ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั              กรรมการบรษิัท 
Year 2022-Present  Cheese Digital Network Co., Ltd.    Director 
ปี 2562 – 2564  บรษิัท สามารถ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)             AVP Financial 
Year 2019-2021  Samart Corporation PCL.    AVP Financial 
ปี 2560 – 2562  บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั             Chief Financial Officer 
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Year 2017-2019     Cheese Digital Network Co., Ltd.   Chief Financial Officer 
ปี 2559 – 2560   บรษิัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั  Financial Controller 
Year 2016-2017     Plan B Media Co., Ltd.    Financial Controller 
ปี 2557 – 2558 A Di Fasio & Co   Senior Auditor 
Year 2014-2016       A Di Fasio & Co   Senior Auditor 
ปี 2556 – 2557 Melbourne Pub Group Pty   Financial and administration 
Year 2013-2014            Melbourne Pub Group Pty   Financial and administration 
ปี 2543 -  2551   เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั             Assistant Auditor Manager 
Year 2000 - 2008     KPMG Thailand   Assistant Auditor Manager 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไม่มี / None

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2565 – ปัจจบุนั 
Year 2022-Present 

    ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั     
   Cheese Digital Network Co., Ltd.  

กรรมการบรษิัท 
Director 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวขอ้ง / แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท / Position in the Related Company 
- ไม่มี / None

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์/ 
Position in Companies that May Cause the Conflict of Interest to the Company 
- ไม่มี / None

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / Attendance of Meeting in year 2021 
- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 1/7 ครัง้ 

Attendance of Board of Director Meeting
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/7 ครัง้ 

Attendance of Risk Committee Meeting
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  2/12 ครัง้ 

Attendance of Board of Management Meeting

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา 
Qualification of Director for consideration of the election 
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือกบับรษิัท/
บรษิัทใหญ่/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- ไดร้บัการเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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? 
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- Being nominated to be a director this time

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property

- ไม่ม ี–

- None -
2. ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา

Background of illegal conduct during the past 10 years
- ไม่ม ี–

- None -
3. ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษิัทในรอบปี ท่ีผ่านมา

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

- ไม่ม ี–

- None -

6



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทไีด้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ 
ชื่อ หม่อมราชวงศจ์ิราคม กติิยากร 
Name Mom Rajawong Jirakhom Kitiyakara 
อาย ุ(ปี) 75 ปี 
Age (Year) 75 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง ไม่มี 
Position None 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
Type of director proposed for Independent Director 
Election 

วุฒิการศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา   รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต Utah State University 
Master Degree Major    in Public Administration, Utah State University 
ปรญิญาตร ี สาขา   นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Bachelor Degree Major    in Laws, Thammasat University 

อบรม / Training 
- ไม่มี / No

ประสบการณก์ารท างาน / Working Experience 
ปี 2547 - 2550    นกัวิชาการพาณิชย ์9 อคัรราชทตู   กรมส่งเสรมิการส่งอออก กระทรวงพาณิชย ์ 

  (ฝ่ายการ-พาร ์กระทรวงพาณิชย)์ 
   ณ กรุงโตเกียว 

Year 2004-2007   Trade Officer 9 Minister  Department of Export Promotion Ministry of 
  (Department - Par Ministry of Commerce)   Commerce 
   in Tokyo 

ปี 2543 – 2547 

Year 2000-2004 

อคัรราชทตูที่ปรกึษา (ฝ่ายการพาณิชย)์  
ณ กรุงมะนิลา 
Minister Counsellor (Commercial 
Department) in Manila 

กรมส่งเสรมิการส่งอออก กระทรวงพาณิชย ์

Department of Export Promotion Ministry 
of Commerce 

ปี 2542 

Year 1999 

อคัรราชทตูที่ปรกึษา (ฝ่ายการพาณิชย)์ 
ณ กรุงเตหะราน 
Minister Counsellor (Commercial 
Department) in Tehran 

กรมส่งเสรมิการส่งอออก กระทรวงพาณิชย ์

Department of Export Promotion Ministry 
of Commerce 

ปี 2536 (ก.ย.) อคัรราชทตูที่ปรกึษา (ฝ่ายการพาณิชย)์  
ณ กรุงเตหะราน 

ส านกังานปลดั กระทรวงพาณิชย ์
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Year 1993 (Sep)  Minister Counsellor (Commercial 
Department) in Tehran 

Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Commerce 

ปี 2535 (ต.ค.) 
Year 1992 (Oct) 

รกัษาการผูอ้  านวยการกอง บรกิารและเผยแพร ่
Acting Divisional Director service and 
publishing 

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
Department of Intellectual Property 
Ministry of Commerce 

ปี 2535 (พ.ค.) 
Year 1992 (May) 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 7 
Analysis officer Trade Registration 7 

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
Department of Intellectual Property 
Ministry of Commerce 

ปี 2532 
Year 1989 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 7 
Analysis officer Trade Registration 7 

กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
Department of Commercial Registration 
Ministry of Commerce 

ปี 2528 
Year 1985 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 6 
Analysis officer Trade Registration 6 

กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
Department of Commercial Registration 
Ministry of Commerce 

ปี 2525 
Year 1982 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 5 
Analysis officer Trade Registration 5 

กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
Department of Insurance Ministry of 
Commerce 

ปี 2525 
Year 1982 

นกัวิชาการประกนัภยั 5 
Insurance Scholar 5 

กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
Department of Insurance Ministry of 
Commerce 

ปี 2520 – 2523 

Year 1977-1980 

ราชเลขานกุารในพระองค ์สานกัราชเลขาธิการ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
His Majesty's secretary Secretariat Crown 
Prince 

ส านกัราชเลขาธิการ 

Office of the Royal Secretariat 

ปี 2520 
Year 1977 

นิติกรโท 
Master Lawyer 

ส านกัราชเลขาธิการ 
Office of the Royal Secretariat 

ปี 2519 
Year 1976 

นิติกรตร ี
lawyer 

ส านกัราชเลขาธิการ 
Office of the Royal Secretariat 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไม่มี / None

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไม่มี / None

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / Attendance of Meeting in year 2021 
- ไม่มี / None
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หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา 
Qualification of Independent Director for consideration of the election 
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือกบั
บรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- ไดร้บัการเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary
company

- ไม่ม ี–

- None -

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

- ไม่ม ี–

- None -

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

- ไม่ม ี–

- None -
4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ

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

- ไม่ม ี–

- None -

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property

- ไม่ม ี–

- None -
2. ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา

Background of illegal conduct during the past 10 years
- ไม่ม ี–

- None -
3. ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษิัทในรอบปี ท่ีผ่านมา

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

- ไม่ม ี–

- None -
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