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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ 

1. นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ  

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 

อาย ุ 74 ปี 
ทีอ่ยู่ตดิต่อ  เลขที่ 315 ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 
คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรม - Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines 

- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
  

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 127/2553 
สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย 

- Company Secretary Program รุน่ท่ี 18/2549 
สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย 

- Advance Audit Committee Program รุน่ท่ี 32/2553  
สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย 

การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  (1 แห่ง)   

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (3 แห่ง)   

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ  จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-   

วาระทีมี่ส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

-ไม่มี-  
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ 
 

2. นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 

อาย ุ 66 ปี 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ  เลขที่ 315 ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 
คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 103/2556  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  (1แห่ง) 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  (4 แห่ง) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 

-ไม่มี-   

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
2557 – 2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษิัท วฒุิศกัดิ์ คลินิก อินเตอรก์รุ๊ป จ ากดั 

2556 – 2559 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท สายการบินนกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2558 กรรมการรองผูจ้ดัการ United Thai Shipping Corp Ltd. 

วาระทีมี่ส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

-ไม่มี- 

 


