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              ประวตัิบคุคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายโพธิพงษ์  ล า่ซ า 
ต าแหนง่ปัจจบุนั   ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ 
อาย ุ : 79 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
การศกึษา : ปริญญาโท  

  สาขาบริหารธุรกิจจาก Temple University สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ ี
การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ : ไมม่ี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 16 ปี 5 เดือน 
เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

o  
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

:  ประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั   
 
 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 
 
 
 

ประสบการณ์ :  - 
 
การเข้าร่วมประชมุปี 2556 : เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้ 6 ครัง้ 
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ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 

 
ช่ือ-นามสกลุ : ศาสตราจารย์พิเศษ เรวตั ฉ ่าเฉลมิ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 70 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
การศกึษา :  พ.ศ.2508  นิติศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   พ.ศ.2509 เนติบณัฑิตไทย -     เนติบณัฑิตยสภา   
   พ.ศ.2522 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   พ.ศ.2531 วิทยาลยัการป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นท่ี 1 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ :  ไมม่ี   
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ :  3 ปี  
เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

:  ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : รองประธานกรรมการ   บริษัททางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั(มหาชน) 
  กรรมการบริษัท     บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  ประธานกรรมการบริษัท  ชิโน-ไทย เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

: ราชการพิเศษในปัจจบุนั  
  ปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการสว่นงานอ านวยความยตุิธรรมในศนูย์ปฏิบตักิารขบัเคลือ่น    
  นโยบายและยทุธศาสตร์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
  กรรมการในคณะกรรมการอิสระวา่ด้วยการสง่เสริมหลกันิติธรรมแหง่ชาติ 
  คณะกรรมการกาชาด   คณะกรรมการจดัการทรัพย์สนิสภากาชาดไทย 
  กรรมการพฒันาการยตุิธรรมแหง่ชาติ 
  กรรมการนโยบายต ารวจแหง่ชาติ 
  กรรมการคดีพเิศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ กระทรวงสาธารณสขุ 
  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารส านกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  กรรมการบริหารส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ(สวทช.) 
  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิสภามหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 
  ประธานคณะกรรมการสอบไลม่หาวิทยาลยัรังสติ 
  ประธานคณะกรรมการสอบไลม่หาวิทยาลยัคริสเตียน 
 
  กรรมการทรงคณุวฒุคิณะกรรมการโอลมิปิคแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  ที่ปรึกษาสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย 
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 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย  
 (ค าสัง่คณะกรรมการอ านวยการกีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยที่ 2/2548ลงวนัท่ี 6 มกราคม   
 2548) 
 ประธานอนกุรรมการฝ่ายสทิธิประโยชน์(ค าสัง่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศ  
 ไทยที่ 3/2548 ลงวนัท่ี 27เมษายน 2548) 
 กรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ เสยีชีวิตในเหตกุารณ์อ าเภอตากใบจงัหวดันราธิวาส 
 (ค า สัง่นร.ท่ี335/2547ลว.2พ.ย.2547) 
 กรรมการกฤษฎีกาคณะพเิศษ  (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 กรรมการกฤษฎีกาคณะ 11 (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร สาขาสงัคมการบริหารราชการ   
 แผน่ดินจากการบงัคบัใช้กฎหมาย (สขร.) 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุด้ิานกฎหมายในอ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุกิระทรวงสาธารณสขุ 
 ประธานอนกุรรมการกฎหมายศนูย์รับบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย 
 อนกุรรมการคดัเลอืกบคุคลและหนว่ยงานดเีดน่ของชาติ ในคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ    
 ส านกันายกรัฐมนตรี 
 ประธานท่ีปรึกษาด้านกฎหมายส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา    
 (องค์การมหาชน) (ส.ม.ศ.) 
 คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 กรรมการมลูนิธิแสงชยั  สนุทรวฒัน์ 
 กรรมการบริหาร (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชิน)ี 
 กรรมการบริหาร (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา) 
 รองประธานกรรมการบริษัทนครหลวงลซิซิง่ – แฟคเตอร์ร่ิง จ ากดั 
 อาจารย์ในปัจจบุนั 
 ศาตราจารย์พิเศษคณะนติิศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ศาตราจารย์พิเศษที่ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 
 ศาตราจารย์พิเศษคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ศาตราจารย์พิเศษคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประสบการณ์ : ประธานกรรมการ     บริษัท อสมท จ ากดั(มหาชน) 
  กรรมการการประปานครหลวง 
  กรรมการการประปาสว่นภมูิภาค 
  กรรมการการสือ่สารแหง่ประเทศไทย 
  กรรมการธนาคารกรุงไทย(จ ากดั)   
 กรรมการการกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 ที่ปรึกษากฎหมายผู้อ านวยการป้องกนัคอมมิวนิสต์ทัว่ไป 
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 ที่ปรึกษากฎหมายผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 
 ที่ปรึกษากฎหมายผู้บญัชาการทหารบก 
 คณะกรรมการศกึษารายงาน ศปร. เพื่อชีม้ลูความผิดและท าผู้กระท าความผิด หรือต้องรับผิดตาม  
 กฎหมาย (กระทรวงการคลงั)    
 กรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทณัฑ์ กรมราชทณัฑ์ 
 นายกสมาคมศิษย์เกา่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 
 อาจารย์พเิศษคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

การเข้าร่วมประชมุปี 2556  : เข้าร่วมประชมุ  6 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้  6 ครัง้  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 

5/10 

 
 
ช่ือ-นามสกลุ 

 
: ศาสตราจารย์ ดร.วษิณ ุเครืองาม 

ต าแหนง่ปัจจบุนั : รองประธานกรรมการคนท่ี 2 และประธานคณะกรรมการ 
  บริหารความเสีย่ง 

อาย ุ : 62 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
การศกึษา :  โรงเรียนแสงทองวิทยาหาดใหญ่ 

   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 
   LL.B. (HONS. 1st class) Thammasat University 

   BARRISTER-AT-LAW (THAI) 

  LL.M. University of California, Berkeley  

  J.S.D. University of California, Berkeley 
   ปริญญาเอกนิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๔๔ 
   ปริญญาเอกนิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี ๒๕๕๖ 
   ปริญญาพทุธศาสตรดษุฎีบณฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  
    LL.D. (Honoris Causa) Chulalongkorn University 

   Certificate National Defense College of Thailand   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) 68/2008 
การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ : ไมม่ี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 3 ปี   
เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ตัง้แต ่พ.ศ. 2556 รองประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) 
  ตัง้แต ่พ.ศ. 2556 Chairman of the Board of Directors, Namyong Terminal Company  

  ตัง้แต ่พ.ศ. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอนสตีล อินดสัทรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
  ตัง้แต ่พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
  ตัง้แต ่พ.ศ. 2551 ประธานกรรมการ บริษัท เงินทนุกรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
   ตัง้แต ่พ.ศ. 2551 Director, Loxley Public Company Limited 

  ตัง้แต ่พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  ตัง้แต ่พ.ศ. 2549 Chairman of the Board of Directors,  Sikarin Public Company  

  Limited  

   ตัง้แต ่พ.ศ. 2553 Director, Post Publishing Public Company Limited 

                                 

 

ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
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ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

: ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 
  คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อการฟืน้ฟแูละสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัเชียงราย มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 
  และสถาบนัพระปกเกล้า 
   
  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลานายกสภาสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์และนายกสภา    
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
  กรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
  กรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  กรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
  ราชบณัฑิตประเภทวชิาสงัคมศาสตร์สาขาวิชานิตศิาสตร์ส านกัธรรมศาสตร์และการเมอืง 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประสบการณ์ : ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 
  คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อการฟืน้ฟแูละสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัเชียงราย มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 
  และสถาบนัพระปกเกล้า 
   นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลานายกสภาสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์และนายกสภา    
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
  กรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
  กรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  กรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
  ราชบณัฑิตประเภทวชิาสงัคมศาสตร์สาขาวิชานิตศิาสตร์ส านกัธรรมศาสตร์และการเมอืง 

  
การเข้าร่วมประชมุปี 2556 : เข้าร่วมประชมุ  6 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้  6 ครัง้  

  เข้าร่วมประชมุ  4 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้  4 ครัง้ 
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ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ  : นายศกัดิช์ยั ธนบญุชยั 

ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ 

อาย ุ : 57 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 

การศกึษา   ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสงัคมศาสตร์ประยกุต์   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาบริหาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : 2552  วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบนัวิทยาการการค้า    
 (TEPCoT) รุ่นท่ี 2 
  2552  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 9 
  2547 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ : ไมม่ี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 3 ปี 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2545-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร   บริษัท ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

: ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท S.A.S. WEAVING CO.,LTD 
  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท TEXTILE CORPORATION 
  2549-ปัจจบุนั  กรรมการบริหารสถาบนัพระปกเกล้า   
  ที่ปรึกษา  สมาคมมิตรภาพไทย – เวยีดนาม 
  ที่ปรึกษา  คณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD CO.,LTD โรงแรมเมเลยีฮานอย  
  สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 
  2554-ปัจจบุนั  กรรมการ  มลูนิธิมีชยั-คณุหญิงอมัพร ฤชพนัธ์ 
  2553-ปัจจบุนั กรรมการกลางและเลขานกุาร มลูนิธิรามาธิบดีฯ   

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประสบการณ์ : ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชมุปี 2555 : เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้ 6 ครัง้ 
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ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ : ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อาย ุ : 68 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 

การศกึษา   ปริญญาโท - เอก (สถิต)ิ Harvard  University , USA                                      
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ : ไมม่ี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 6 ปี 2 เดือน  

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : พฤศจิกายน 2554 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
                                              ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
   

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

: 2549 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
  ตลุาคม 2556 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล สภากาชาดไทย 
  กมุภาพนัธ์ 2555 – ปัจจบุนั นายกสภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ตัง้แต ่กรกฎาคม 2551 ศาสตราจารย์กิตติคณุ ในสาขาวิชาสถิต ิจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  สงิหาคม 2544 – ปัจจบุนั ประธานคณะท างานด าเนินงานร้านภฟู้า กองทนุพฒันาเดก็และ 
                            เยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
                            สยามบรมราชกมุารี 
  กรกฎาคม 2552-กรกฎาคม 2556 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์   

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

 
ประสบการณ์ 

 
: กนัยายน 2542 - สงิหาคม 2554 นายกสมาคมสถิติแหง่ประเทศไทย 
  ตลุาคม 2549-2 มีนาคม 2551สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 
  1 เมษายน 2547-31 มีนาคม 2551อธิการบดีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  เมษายน 2543 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
                           ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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  2551 - ธนัวาคม 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
  2551 - ธนัวาคม 2554 กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และ 
  ธนัวาคม 2554 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
 

การเข้าร่วมประชมุปี 2555 : เข้าร่วมประชมุ  6 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้  6 ครัง้ 
  เข้าร่วมประชมุ  4 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้สิน้  4 ครัง้ 
  เข้าร่วมประชมุ  3 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทัง้สิน้  4 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ก าหนดนยิามของ “กรรมการอิสระ” ซึง่เทา่กบัคณุสมบตัซิึง่ก าหนดโดย ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส าหรับกรรมการตรวจสอบ 
ดงันี ้
 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้นผู้ซึง่ 

 ถือหุ้น ไมเ่กินร้อยละ 1  ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวม
หุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

 ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือมีผลประโยชน์ 
หรือสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 ไมเ่ป็นผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 สามารถปฎิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
 


