
   
 

 หนา้ 2  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

รายละเอยีดบุคคลทีเ่สนอให้เลอืกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 
ช่ือ  นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการตดิต่อกนั 2 ปี 5 เดือน 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 61 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ 22 ซอยอารีย ์1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 151/2011 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2011 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
กนัยายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.นามยง เทอร์มินลั 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.สมบติัเหลืองสุวรรณ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.เอน็ แอนด ์บี เครนเนจ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.โกลดชิ์ป 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก.คอสนาม ชิปป้ิง 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คอสยาม ทรานสปอร์ต 
มีนาคม 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นามยง มาริไทม ์
กนัยายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.แพนมารีน ชิปป้ิง 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.โอเช่ียนนาวเีคชัน่ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นามยนืยง ชิปป้ิง 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.พรเจริญเคหการ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ภนาลยั แอสโซสิเอทส์ 
  
  



   
 

 หนา้ 3  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 11 บริษทั  
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี 
  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญจาํนวน 9,625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.55 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2556 6 / 6 คร้ัง 
ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
 
  



   
 

 หนา้ 4  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือ  นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการตดิต่อกนั 12 ปี  

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 59 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ 26/1 ซอยอารีย ์1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา - ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยักรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 92/2011 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
มีนาคม 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.นามยง เทอร์มินลั 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.สมบติัเหลืองสุวรรณ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.โรงแรมสหมิตร 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก.นามยนืยง ชิปป้ิง 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรเจริญเคหการ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ภนาลยั แอสโซสิเอทส์ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.คอตส์ชิปป้ิง (ประเทศไทย) 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.เอน็ แอนด ์บี เครนเนจ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.เวสคอน ทกัโบ๊ท แอนด ์มารีนเซอร์วสิ 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ที.คอน. 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ไชน่าชิปป้ิง (กรุงเทพ) 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 11 บริษทั  
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี 
  
  
  



   
 

 หนา้ 5  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญจาํนวน 9,625,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.55 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2556 6 / 6 คร้ัง 
ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
 
  



   
 

 หนา้ 6  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ช่ือ  ดร. เวทางค ์พว่งทรัพย ์

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการตดิต่อกนั 2 ปี  7 เดือน 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 46 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ 54/1 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั Cornell University, USA 

- ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั The American University, USA 
- ปริญญาตรี สาขา วศิวกรรมกศาสตร์ มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2008 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 46/2005 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
กมุภาพนัธ์ 2555 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินลั 
กนัยายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลกัทรัพย ์โอเอสเค (ประเทศไทย) 
กมุภาพนัธ์ 2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอย ี
กมุภาพนัธ์ 2550 – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเนชัน่ 
2530 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ส.สหทรัพย ์
ธนัวาคม 2551 – มีนาคม 2554 กรรมการ บมจ.เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน 2 บริษทั  
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 3 บริษทั  
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2556 6 / 6 คร้ัง 



   
 

 หนา้ 7  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งเพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแลว้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
ไม่มี 

- ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไม่มี 
- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
ไม่มี 

 
  



   
 

 หนา้ 8  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือ  นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการตดิต่อกนั 2 ปี 7 เดือน 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 63 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ 32 ซอยลาดปลาเคา้ 52 แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา - ปริญญาโท สาขา HRD มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาตรี สาขา มธัยมศึกษา มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 136/2010 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs (ACP) รุ่นท่ี 37/2011 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
กนัยายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินลั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2556 5 / 6 คร้ัง 
ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งเพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแลว้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
ไม่มี 

- ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไม่มี 
- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
ไม่มี 

 




