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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ   
อายุ 45 ปี 

วุฒิการศึกษา / การอบรม  
-     ปรญิญาวิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส)์ จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 
-     ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
-     ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการโรงแรม จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
-     ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการพฒันาชมุชน จากมหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม ่
-     ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
-     ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-     ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
-     ปรญิญาตรีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ

วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ๆ (4 แหง่) 

ตลุาคม 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
มิถนุายน 2563-ปัจจบุนั  กรรมการอิสะ บรษิัท ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
กนัยายน 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนท่ี 3 ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
กรกฎาคม 2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ยนูเิวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

  

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (16 แห่ง) 
มกราคม 2551 – ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ เบยีรโ์ค ลิมิเตด็ (จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทในประเทศสิงคโปร)์  
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มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กลุ่มบรษิัทสรุากระทิงแดง 
กมุภาพนัธ ์2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบยีรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ ากดั 
ตลุาคม 2559 – ปัจจบุนั  ผูบ้รหิารสงูสดุ สายพฒันาความเป็นเลิศ บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
มีนาคม 2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ไทมส ์พบัลิชชิ่ง ลิมิเต็ด 
กมุภาพนัธ ์2556 – ปัจจบุนั กรรการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ อินเตอรเ์บฟ อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ด 
กนัยายน 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
กรกฎาคม 2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อเดลฟอส จ ากดั 
กนัยายน 2546 – ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ อินเตอรเ์นชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิส้ ์ลิมิเต็ด 
ปัจจบุนั กรรมการ กลุ่มบรษิัททีซซี ี

  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
-ไม่มี- 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งส าคัญ 
กมุภาพนัธ ์2554 – กมุภาพนัธ ์2563 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2549 – กมุภาพนัธ2์563 รองประธานกรรมการ บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2544 – กมุภาพนัธ ์2560 กรรมการ บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558 รองประธานกรรมการ บรษิัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
ตลุาคม 2561 – กนัยายน 2563 ผูบ้รหิารสงูสดุ กลุ่มธุรกิจเบียรบ์รษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2556 – กมุภาพนัธ2์563 กรรมการ บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
2547 – มิถนุายน 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบรษิทัสรุากระทิงแดง 
เมษายน 2547 – กมุภาพนัธ ์2561 กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
ตลุาคม 2546 – มกราคม 2551 กรรมการรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
  

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- บตุรของนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  
  (รองประธานกรรมการ) 
- พี่นอ้งของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
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คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 12/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 1/2 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนด
ไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 
เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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2.  นายสมชัย สัจจพงษ ์
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
อาย ุ 59 ปี 
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาเอก Ohio State University สหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาโท Ohio State University สหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ท่ี 3 ส านกังานศาลรฐัธรรมนญู 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 20 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 2 ปี 2552 สถาบนัวิทยาการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสตูรวฒุิบตัรการกากบัดแูลกจิการสาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รก ากบัดแูล (Regulator) รฐัวิสาหกิจและ
องคก์ารมหาชน ปี 2554 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ 3 ปี 2556 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 75/2006  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่ง

จนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  -ไมม่-ี 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (7 แห่ง) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาการลงทนุ  
บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสโซฟิน จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรเชก็เกอร ์จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั  
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี รีเทล จ ากดั 
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• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
-ไม่มี- 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2558-2561 ปลดักระทรวงการคลงั 

2557-2558 อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ 
4. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 18/18 ครัง้ 
5. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการ
ท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิ ัทไม่รวมกรรมการผูม้ ีส ่วนไดเ้สีย ไดร้ ่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบตัิของนายสมชยั สจัจพงษ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความ
เชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัท  
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3.  นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกจิ 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อาย ุ 74 ปี 
วุฒิการศึกษา การอบรม  

- ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
- 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 

ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่ง

จนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ (1 แห่ง) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia (จดทะเบียนประเทศกมัพชูา) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (4 แห่ง) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจดัการทรพัยสิ์น ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้  
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ 
4. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการ
ท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบร ิษัทไม่รวมกรรมการผูม้ ีส ่วนไดเ้สีย ไดร้ ่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบตัิของนายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ครบถว้นท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ
ของบรษิัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่
และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความ
เชี่ยวชาญในการบญัชีและการตรวจสอบซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท 
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4. นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์  
  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อาย ุ 66 ปี 
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

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

ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารง

ต าแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  (1 แห่ง) 

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 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
-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. 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ 
4. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ 
5. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการ
ท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบร ิษัทไม่รวมกรรมการผูม้ ีส ่วนไดเ้สีย ไดร้ ่วมกนัพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบตัิของนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิครบถว้นท่ี
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และฝ่าย
บรหิารของบรษิัท สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญ
ดา้นบญัชีและการเงินซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท 
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ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชือ่ซ่ึงมีลักษณะเป็นกรรมการอิสระ 
นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอืน่/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่/ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ/ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท/ 
บรษิัทย่อย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บรษิัท/ บรษิัท
ใหญ่/ บรษิัทย่อย/ บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ในปัจจบุนัในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่
ปรกึษากฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ 
สินคา้/ บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงิน โดยระบขุนาดของ
รายการดว้ย) 

ไม่มี ไม่มี 
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