
สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
1. นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย ์  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วันเกิด 11 พฤศจิกายน 2500 

อายุ 63 ปี 

การศึกษา :   ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

:  ปรญิญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. 

: ปรญิญาหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 

    (ปรอ.รุน่ท่ี 18/2548) 

: ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่

ท่ี 10/2553 

:   ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่

ท่ี 1/2555 

:   วฒุิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู

(บยส.) รุน่ท่ี 17/2555-2556 

:  วฒุิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกจิ

อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 2/2558 

: เกียรติบตัร หลกัสตูรการปฎิรูปและสรา้งเครือขา่ยนวตักรรม (BRAIN) รุน่ท่ี 

2/2561 

: Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. 

:  Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise 

Development, U.S.A.  

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

: หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 21/2546  

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร 

   ความเส่ียง 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 1 ปี 9 เดือน (ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง คือ 

 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

บรษิัท พลาสตคิและหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) 

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 3 แห่ง คือ 

 : กรรมการ บรษิัท บวัหลวงเวนเจอรส์ จาํกดั 

:  กรรมการ บรษิัท เอเซยีอตุสาหกรรมหลอดไฟ จาํกดั 

:   กรรมการ บรษิัท ไทย อินโด คอรด์ซ่า จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2555 – 2563 รองผูจ้ดัการใหญ่ สายลกูคา้ธรุกจิรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) 

: 2558 – 2563 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา บรษิัท กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

: 2554 – 2563 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

: 2548 – 2563 กรรมการอิสระ บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

: 2557 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท บี จิ

สติกส ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บรษิัท บางปะกง เทอรม์ินอล 

จาํกดั (มหาชน)) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 1,000,000 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.09 ของหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้

รายใหญ่/ ผู้มีอานาจควบคุมหรือ

บุคคลทีจ่ะได้รับการเสนอชื่อให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม

ของบริษทั/บริษัทย่อย  

: ไม่เป็น 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่ม ี 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
2. นางอารีย ์เติมวัฒนาภักด ี  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันเกิด 10 กมุภาพนัธ ์2506 

อายุ 58 ปี 

การศึกษา :   ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

:   ปรญิญาตรี / บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ของสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รุน่ท่ี 1 

:   หลกัสตูร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office ของ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

: หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 26/2008 

: หลกัสตูร Audit committee Program (ACP) รุน่ท่ี 22/2008 

: หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT)  รุน่ท่ี 18/2010 

: หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุน่ท่ี 4/2010 

: หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 2/2010 

: หลกัสตูร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 

(MIR) รุน่ท่ี 8/2010 

: หลกัสตูร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุน่ท่ี 1/2012 

: หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 112/2014 

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2558 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 5 ปี 2 เดือน (ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 8 ปี 2 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 2 แห่ง คือ 

 : รองกรรมการผูจ้ดัการ  ฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบภายใน และ เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

: รองประธานกรรมการชมรมผูด้แูลการปฏิบตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์สมาคมบรษิัท

หลกัทรพัยไ์ทย 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

 

: ไม่ม ี
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
ประสบการณก์ารทาํงาน : 2557 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท บี จิ

สติกส ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บรษิัท บางปะกง เทอรม์ินอล 

จาํกดั (มหาชน)) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: ไม่ม ี

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้

รายใหญ่/ ผู้มีอานาจควบคุมหรือ

บุคคลทีจ่ะได้รับการเสนอชื่อให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม

ของบริษทั/บริษัทย่อย  

: ไม่เป็น 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่ม ี 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
3. ดร.สุนีย ์ศรไชยธนะสุข  

ประเภทกรรมการ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วันเกิด 22 มกราคม 2505 

อายุ 59 ปี 

การศึกษา : ปรญิญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร หลกัสตูรการจดัการ 

    ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสิุต 

: ปรญิญาโท สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

: ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

: ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

: ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และมสิีทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี เลขท่ี 3733 

: หลกัสตูรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ.รุน่ท่ี 3) 

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.รุน่ท่ี 4) 

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT รุน่ท่ี 7) 

: หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ. 2554) 

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ท่ี 11) 

: การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู สถาบนั

พระปกเกลา้ (ปปร.รุน่ท่ี 10) 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

: หลกัสตูร Strategic Board Master รุน่ท่ี 8/2020 (SBM) 

: หลกัสตูร Ethical Leadership Program รุน่ท่ี 16/2019 (ELP) 

: หลกัสตูร Strategic Board Master รุน่ท่ี 1/2017 (SBM) 

: หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy รุน่ท่ี 17/2013 

(SFE) 

: หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 18/2008 (RCP) 

: หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุน่ท่ี 2/2008 (MIA) 

: หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

รุน่ท่ี 3/2008 (MIR) 

: หลกัสตูร Chartered Director Program รุน่ท่ี 3/2008 (CDC) 

: หลกัสตูร Quality of Financial Reporting รุน่ท่ี 5/2007 (QFR) 

: หลกัสตูร Director Diploma Examination รุน่ท่ี 18/2005 (Fellow member) 

: หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ท่ี 5/2005 (ACP) 

: หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 53/2005 (DCP) 

: หลกัสตูรDirector Accreditation Program รุน่ท่ี 28/2004 (DAP) 

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 16 ปี 5 เดือน (ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 19 ปี 5 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง คือ 

 : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบรษิัท บีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท   นามยง เทอรม์ินลั จาํกดั 

(มหาชน) 

: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 3 แห่ง คือ 

 : ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท เอเอ็มซี เมดิคอลเซน็เตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท เบลลคัค ์กรุ๊ป จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2558-2560 ท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการวิสามญั ดา้นกายภาพ การใช้

พืน้ท่ีและส่ิงแวดลอ้ม สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ        6/8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 75.00) 

: การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
4. นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี  

ประเภทกรรมการ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

วันเกิด 24 พฤษภาคม 2525 

อายุ 39 ปี 

การศึกษา : ปรญิญาตรี การบรหิารการปกครอง  

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

:  หลกัสตูรDirector Accreditation Program(DAP) รุน่ท่ี 132/2016 

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2558 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 5 ปี 2 เดือน (ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 8 ปี 2 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั 

: กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอ็นเอฟซดีบับลิว จาํกดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 22 แห่ง คือ 

 : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท คอสตอล พอรต์ ลิง้ค ์จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท พอรท์ โอเปอเรชั่น แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

: กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่บรษิัท เอส ซี กรุ๊ป 

- บรษิัท เคมคีลัสแ์อนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี แครเิออรจ์าํกดั 

- บรษิัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

- บรษิัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส ์จาํกดั 

- บรษิัท สตราทีจิค พอรท์ ลิงค ์จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 

- บรษิัท พีเคอาร ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บรษิัท ซีนา ออฟชอร ์ จาํกดั 

- บรษิัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล ดอ๊คยารด์ จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

- บรษิัท ลิควิดแก๊ส ซพัพลาย จาํกดั 

- บรษิัท อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

(เดมิ:บรษิัท เอส ซี ออยล ์แอนด ์แก๊ส ซพัพลายจาํกดั) 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
- บรษิัท เอส ซี คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

- บรษิัท เอ็นพี สงขลาพอรต์ จาํกดั 

- บรษิัท เอ็นพี สมยุพอรต์ จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2558-ก.ค.2561 กรรมการ บรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

: 2557-2560 กรรมการ บรษิัท เอ็น พี มารีน จาํกดั 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

: การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ในบริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 4,741,302 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.44 ของหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 


