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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 
Name Miss Chanyapat Wiphatthanananthakul 
อาย ุ(ปี) 40 ปี 
Age (Year)  40 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director / Director 
 Audit Committee / Risk Committee 
 Nomination and Remuneration Committee 
 Corporate Governance Committee 

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

 
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 
 
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 
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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 
ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส์ว่นการศกึษา กองวิชา

กฎหมายและสงัคมศาสตร ์
Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor  
ปี 2556 – ปัจจบุนั โรงเรยีนเตรยีมทหาร อาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

โปรแกรมภาษาองักฤษ 
Year 2013 – Present Armed Forces Academies Preparatory 

School 
Teacher in Basic Economics Instructor,  
English Program 

ปี 2561– 2562 สมาคมศิษยเ์กา่อสัสมัชญัคอนแวนต ์ เลขานกุาร 
Year 2018 – 2019 Assumption convent alumni association Secretary 
ปี 2561 – 2561 สมาคมแมบ่า้นทหารบก ฝ่ายเลขานกุาร 
Year 2018 –2018 Thai Army Wives Association Secretary Section 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมม่ี / 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 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท              5/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ              3/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน            1/2 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง             4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
               สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4 

 

 

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

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
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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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต 
Name Mr. Wantenan  Techamorakot 
อาย ุ(ปี) 51 ปี 
Age (Year)  51  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารบรหิารและ 
  จดัการขนสง่และพิธีการศลุกากร / กรรมการบรหิาร /  
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
Position Director / Vice President Freight Forwarder 

 Executive Committee / Risk Committee 
ตัง้แตว่นัที่  4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั  
From Date February 4, 2013 – Present  

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปวส.   สาขา     สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ (มหาเมฆ) 
Diploma  Major    Rajamangala University of Technology Krungthep 

 
อบรม / Training 
ปี 2556 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Year 2013 Course  Director Accreditation Program (DAP) / Thai Institute of Director 
 
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิาร

บรหิารและจดัการขนสง่และพิธีการศลุกากร 
Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Director / Vice President Freight Forwarder 

 
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 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     6/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    5/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิาร     8/8 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 -  
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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทไีด้รับการเสนอชือ่เพือ่เป็นกรรมการ 
ช่ือ นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม 
Name Miss Netirad  Sang-ngam 
อาย ุ(ปี) 53 ปี 
Age (Year)  53  years 
ปัจจบุนัด  ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี-การเงิน/ธรุการบคุคล 
 / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Director / Vice President Finance - Accounting/Personnel Administration 

 Executive Committee / Risk Committee / 
 Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัท่ี  4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั  
From Date February 4, 2013 – Present  

 
วุฒกิารศกึษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา รฐัประศาสนศาสตร ์(รปม.) มหาวทิยาลยัปทมุธานี 
Bachelor Degree Major Master of Public Administration. (MP.A.) Pathumthani University 
ปรญิญาตรี  สาขา     การบญัชี / มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 
Bachelor Degree Major    Bachelor of Accountancy / Southeast Asia University 

 
อบรม / Training 
ปี 2562  อบรม หลกัสตูร “ภมูพิลงัแผน่ดนิ” ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นท่ี 5/2562  

จดัโดยจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (ภพผ.5) 

Year 2019  Course "Bhumipalung Phandin" course for senior management, class 5/2019 
Chulalongkorn University (Phor.Por.Por. 5) 

ปี 2561  อบรม หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ 10/2561 
       จดัโดยสมาคมวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอมส.10) 

Year 2018  Course Advanced Security Management Program, Class 10/2018 
Thailand National Defence College (W-POMS.10) 

ปี 2560  อบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 17  
   ศนูยบ์รกิารวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ 
Year 2017  Course Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for Executives 
   The King Prajadhipok’s Institute 
ปี 2560  อบรม หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” รุน่ท่ี 10 
   มลูนิธิสถาบนัวทิยาการธรรมศาตรเ์พ่ือสงัคม 
Year 2017  Course Thammsat Leadership Program “Thammasat Social Sciences” Class 10 
   Foundation of Thammsat Leadership Program 
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ปี 2558  อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 204 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิท 
ไทย (IOD) / 

Year 2015 Course Director Certificate Program (DCP) รุน่ 204 / Thai Institute of Director (IOD) 
ปี 2556  อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 104 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัท 

ไทย (IOD) / 
Year 2013 Course Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 104 / Thai Institute of Director 
ปี 2554  อบรม หลกัสตูร ผูช้  านาญการศลุกากร ล  าดบัท่ี 1724 / สถาบนัวทิยาการกรมศลุกากร 
Year 2011 Course Customs specialist No. 1724 / Customs Academy 
ปี 2550  อบรม หลกัสตูรตวัแทนออกของ รุน่ท่ี 51 / โรงเรียนสถานฝึกอบรมทางวชิาการน าเขา้และสง่ออก  

สมาคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย 
Year 2007 Course Shipping Program Class No. 51 / The Customs Broker and Transportation Association 
  
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี-การเงิน/ธรุการ

บคุคล / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Director / Vice President Finance - Accounting/Personnel 
Administration / Executive Committee / Risk Committee / 
Nomination and Remuneration Committee 

ปี 2557 – ปัจจบุนั  NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. กรรมการ 
Year 2014 - Present NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. Director 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present Grace Water Med Co.,Ltd Director 
ปี 2559 – 2552 บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – 2019 LG Container Line Co., Ltd Director  

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมมี่ / No  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2557 – ปัจจบุนั  NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. กรรมการ 
Year 2014 - Present NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. Director 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present Grace Water Med Co.,Ltd Director 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     5/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2 ครัง้ 
Attendance of The Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง    4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิาร     8/8 ครัง้ 
Attendance of Board of Management Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอิสระเพือ่ประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  

- ไมมี่ - 

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 - 

ลักษณะความสัมพันธ ์
Relationship   

คุณสมบัต ิ
Qualification 

1.เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทย่อย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไม่ม ี– 
- No -  

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

- ไม่ม ี– 
- No -  

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

- ไม่ม ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently 

- ไม่ม ี– 
- No - 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัต ิ
Qualification 

1.ประวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  

- ไม่ม ี– 
- No -  

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

- ไม่ม ี– 
- No -  

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

- ไม่ม ี– 
- No -  

 


