
  นางลิน เยน ค็อก
ตำแหนง  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ*/  

กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในคณะกรรมการฯ 4 เมษายน 2560
อายุ 55 ป 
ประวัติการศึกษา

• 2527 - 2531 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยโตรอน 
(Trinity College)

• 2523 - 2527 Lawrence Park Collegiate Institute (Toronto)
ประวัติการอบรม

• 2562 YPO Global Family Enterprise Programme จาก INSEAD 
YPO Value Creation and Investing Programme จาก Columbia University Business School

• 2561 หลักสูตรผูบริหาร จาก Singularity University  
Block Chain Strategy Programme จาก University of Oxford 
YPO Building Legacies Programme จาก INSEAD

• 2560 หลักสูตรผูบริหาร Corporate Innovation จาก Stanford Graduate School of Business
• 2555 สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไดรับ

ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) 
Class 159/2012

รางวัล
• 2555 Best Foreign Company CEO จาก Bloomberg

ประสบการณ
• ธันวาคม 2563 - ปจจุบัน ผูกอตั้งและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท มูลา-เอกซ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด) จำกัด
• เมษายน 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)

 2559 • กรกฎาคม 2553 - กันยายน

• พฤษภาคม 2546 - กรกฎาคม 2553 
• มีนาคม 2544 - พฤษภาคม 2546 

• พฤษภาคม 2540 - มีนาคม 2554 

• มิถุนายน 2538 - พฤษภาคม 2540 
• พฤศจิกายน 2536 - พฤษภาคม 2538 
• มกราคม 2533 - พฤศจิกายน 2536 
• มิถุนายน 2531 - มกราคม 2533 

ตำแหนงอื่น ๆ
• มกราคม 2563 - ปจจุบัน 
• มิถุนายน 2560 - ปจจุบัน 
• พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน 
• 2558 - 2559 
• กุมภาพันธ 2558 - กันยายน 2559 
• มิถุนายน 2554 - เมษายน 2559 

• กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2559 
• 2553 - 2559 
• 2555 - 2558 
• 2546 - 2553 

• 2540 - 2542 

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทยและลุมแมน้ำโขง 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
กรรมการบริหาร ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (จีน) ปกกิ่ง ประเทศจีน
ผูอำนวยการอาวุโส สาขา Corporate & Institutions ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด 
นครธน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
หัวหนาฝาย Corporate & Institutions Sales ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (มาเลเซีย) 
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (สิงคโปร) ประเทศสิงคโปร
รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (ฮองกง) ฮองกง
ผูจัดการฝายบัญชีอาวุโส ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ฮองกง) ฮองกง
ผูจัดการฝายบัญชี CIBC โตรอนโต ประเทศแคนาดา

คณะกรรมการบริหาร YPO SEA Angles
คณะกรรมการบริหาร YPO ASEAN UNITED
กรรมการ Ronald McDonald House Charities (กรุงเทพฯ)
ประธาน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด เวียดนาม
กรรมการ UKTI ASEAN Regional Board
รองประธานกรรมการและประธาน Cross Sectoral Working Issues แหง European 
Association for Business and Commerce
รองประธานกรรมการ สมาคมธนาคารนานาชาติ
ผูแทน โครงการ Living with HIV ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
สมาชิกของ Global Diversity & Inclusion Council
รองประธานคณะกรรมการของ European Chamber of  Commerce and Board member of 
British Chamber of Commerce ประเทศจีน
กรรมการ Malaysian Youth Orchestra Foundation โดยมี Mirzan Mahather เปนประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานการเงินและการธนาคารอาชีพหลัก 

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

  บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี

  บริษัทที่ไมเกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี

ไมมี  บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  (บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม) 

  กิจการ/องคกรอื่น  ไมมี



รายละเอียด
 ณ วันที่ 

1 มกราคม 2564
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564
ไดมา

ในป 2564
จำหนาย

ในป 2564
 

จำนวนหุนที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ในป 2564

 

จำนวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ. 2564

  โดยตนเอง - - - - -

  โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

* หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบผูที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด




