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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (1)  
ชื่อ-นามสกุล นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ  
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 74 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines 
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 127/2553 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Company Secretary Program รุ่นท่ี 18/2549 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 32/2553  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 

11 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 
การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไม่ม ี
 

  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 

4 แห่ง  
2560 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต  จ ากดั   
(มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 
 
Cambodian Commercial Bank, 
Royal Kingdom of Cambodia 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 



   

2/4 

 

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้ 

ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 
 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   11 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562       1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในบริษัท 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 

(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (2)  
 

ชื่อ-นามสกุล นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

อายุ 66 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2556  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง   
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

4 แห่ง   

 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

ไมม่ี   
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ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

2557 – 2560 
 
2556 – 2559 
 
 
2556 - 2558 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการรองผู้จดัการ 

บริษัท วฒุิศกัดิ์ คลนิิก อินเตอร์
กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
United Thai Shipping Corp Ltd. 

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้ 

ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการบริษัท             10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ            11 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562                 1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    0 ครัง้ 

 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในบริษัท 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 

(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี


