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              ประวตัิบคุคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร 

  ความเสีย่ง 
อาย ุ : 66 ปี 
สญัชาต ิ
การศกึษา 

: ไทย 
: พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553,  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550,  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546,  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in    
  Singapore: What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors 

การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ : ไมม่ี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน 
เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  พ.ศ. 2543-ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
   พ.ศ. 2552-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ     บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
   พ.ศ. 2552-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
   พ.ค. 2556-ปัจจบุนั กรรมการ                Fraser and Neave, Limited (Singapore)  
   มิ.ย. 2556-ปัจจบุนั กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  Fraser and Neave, Limited (Singapore) 
   ม.ค. 2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ    Fraser and Neave, Limited (Singapore) 
   ม.ค. 2557-ปัจจบุนั กรรมการสรรหา                      Fraser and Neave, Limited (Singapore) 
   ส.ค. 2556-ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่   
                     จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ซมีิโก้ จ ากดั)  

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

:  2551-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ         บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จ ากดั 
  

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 
 
 

: ไมม่ี 
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ประสบการณ์ :  31 พ.ค. 2556 กรรมการอิสระ Fraser and Neave, Limited – ประเทศสงิคโปร์ 

   8 ม.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ  Fraser and Neave, Limited – ประเทศสงิคโปร์ 
   8 ม.ค. 2557 กรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited – ประเทศสงิคโปร์ 
   28 มิ.ย. 2556 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน Fraser and Neave, Limited – ประเทศสงิคโปร์ 
   กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลา่ร์  เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
   ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม โซลาริส จ ากดั   
   (เปลีย่นช่ือจาก บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ซีมิโก้ จ ากดั  เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555) 
   มกราคม 2543 – มิถนุายน 2550 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
   2538 – 2543 รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุสด้านการเงิน บริษัท ชินวตัรคอมพวิเตอร์แอนด์   
                         คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 
   2534 – 2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ – การเงิน บริษัท ชินวตัรคอมพวิเตอร์แอนด์คอมมวินิ  
                        เคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 
   2526 – 2534 กรรมการบริหาร บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มหาสมทุร จ ากดั 
   2518 – 2526 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มหาสมทุร จ ากดั 
   2516 – 2518 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท ทนุสยาม จ ากดั 
   2515 – 2516 เจ้าหน้าที่แผนกลงทนุ บริษัท ไทยสมทุรพาณิชย์ประกนัภยั จ ากดั 
   2543-มิ.ย.2550 กรรมการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
   2542-2550 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
   2543-2550 กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ ากดั (มหาชน) 
   2546-2550 กรรมการ บริษัท ซ.ีเอส.ลอ็คซ์อินโฟ จ ากดั (มหาชน   

                       
การเข้าร่วมประชมุปี 2557 : เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้  13 ครัง้ 

  เข้าร่วมประชมุ  7 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้สิน้  8 ครัง้ 
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ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั 

: นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ 

: กรรมการและกรรมการบริหาร 
อาย ุ : 47 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
การศกึษา 
 
 
 
 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

: ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  
  (สถิติประยกุต์ในธุรกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการจดัการทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัคลฟีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ประกาศนียบตัร Business and Administration Extension School มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด    
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
:  หลกัสตูรกรรมการ DirectorCertification Program (DCP) รุ่น 180, สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู วตท. รุ่น 13 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
   Executive Development Program 2, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ :  ไมม่ี   
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ :  1 ปี 8 เดือน  
เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

:  ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : สงิหาคม 2556 –  ปัจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  กนัยายน 2555 –  ปัจจบุนั กรรมการบริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายบริหาร   
                             การตลาด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

: ตลุาคม 2557 –    ปัจบุนั รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮเรก้า    
                             แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
  สงิหาคม 2556 –  ปัจบุนั กรรมการบริษัท  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ากดั 
  สงิหาคม 2556 –  ปัจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ ราเมน จ ากดั 
  สงิหาคม 2556 –  ปัจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั 
  กนัยายน 2555 –  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ  
                              บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั  
  ตลุาคม 2555 –    ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จ ากดั 
  ธนัวาคม 2555 –  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
  ธนัวาคม 2554 –  ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ   
                             ขนาดยอ่ม 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 
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ประสบการณ์ 

   
  2554 – เมษายน 2556 รองประธานกรรมการคณะกรรมการขยายสมาชิกภาพ  
              หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
  พฤษภาคม 2553 – สงิหาคม 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายสนบัสนนุ 
                               บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
  มกราคม 2552 – สงิหาคม 2555 ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
                           บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
  พฤษภาคม 2552 – กมุภาพนัธ์ 2554 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ากดั 
   มกราคม 2552 – มกราคม 2554 รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
  2548 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและการขาย 
              บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  2550 – 2551 กรรมการ บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี จ ากดั 
  2549 – 2551 กรรมการ บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมเีดีย จ ากดั 
  2547 – 2548 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด Digital Business บริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมมี่ จ ากดั 
              (มหาชน) 
  2544 – 2547 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด Channel Distribution Management  
              บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
  2542 – 2544 ผู้จดัการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ASEAN Business Office 
              บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
  2539 – 2542 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด Automobile Sales & Marketing  บริษัท เอเช่ียนฮอนด้า 
              มอเตอร์ จ ากดั 
  2536 –2538  Marketing Executives, Corporate Account Relationship  บริษัท ไอบีเอ็ม จ ากดั 
  2533 –2534  ผู้ช่วยฝ่ายการตลาดด้านการวิจยัและพฒันา บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

การเข้าร่วมประชมุปี 2557  : เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้  13 ครัง้  
  เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการบริหารทัง้สิน้  12 ครัง้ 
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ช่ือ-นามสกลุ 

 
: นายปราโมทย์ พรประภา 

ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ 

อาย ุ : 49 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
การศกึษา 
 
 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

:  ปริญญาโท การตลาด  Kellogg School of Management,  
   Northwestern University 
   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
   Kenedy School of Government, Harvard University 
: - 
: ไมม่ี 
: 3 ปี   
: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น     : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน : 2548 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท แคลริส จ ากดั 
                                                                      2554-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท มายดีเอ็นเอ จ ากดั 
                                                                      กรรมการ  บริษัท สยามกลการ จ ากดั 
                                                                      กรรมการ บริษัท พฒันานาฬิกา จ ากดั 
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประสบการณ์                                : ประธานกิตติมศกัดิ ์บริษัทภทัรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (2541-2543) 

                                            ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ ์บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 

                                            ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต (2506-2540) 

                                            ประธานกรรมการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ภทัรธนกิจ จ ากดั (มหาชน) (2530-2540) 

                                            ประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) (2536-เม.ย. 2549) 

                                            กรรมการ บริษัท ซงิเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (2527-2540) 

                                            กรรมการ บริษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (2533-2540) 

                                            กรรมการ บมจ. ไทยเทเลโฟนแอนด์ เทเลคอมมนูเิคชัน่ (2535-2540) 

                                            กรรมการ ธนาคาร นครธน จ ากดั (มหาชน) (2523-2537) 
 

การเข้าร่วมประชมุปี 2557           : เข้าร่วมประชมุ  12 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้  13 ครัง้  
 
 

 

ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 

6/9 

ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั 
 
 
อาย ุ
สญัชาต ิ

 : คณุสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 

: กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนท่ี 2  
  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
: 60 ปี 

: ไทย 

การศกึษา : ปริญญาตรีบญัชี (เกียรตินยิม อนัดบั 1)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  วฒุิบตัรคอมพวิเตอร์บริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  วฒุิบตัร Mini MBA  สาขา Leadership Management มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 26/2546 
  หลกัสตูร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นท่ี 2/2549 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ : ไมม่ี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 
 

: พ.ค. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการ ผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั  
(มหาชน) 

  ม.ค. 2549-ปัจจบุนั กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั  
                    (มหาชน) 
  ธ.ค. 2525-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 
                    ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  เม.ย. 2550-ปัจจบุนักรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
  ก.ค. 2550- ปัจจบุนักรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  ธ.ค. 2544 –ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท  
                     เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  ก.พ. 2556-ปัจจบุนั กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาด  

หลกัทรัพย์สงิคโปร์) 
  ส.ค. 2556-ปัจจบุนักรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาด  
                    หลกัทรัพย์สงิคโปร์) 
: กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั  
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ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 
: ไมม่ี 

ประสบการณ์ 
การเข้าร่วมประชมุปี 2557 

: 2546-2553 กรรมการ กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)     
 
: เข้าร่วมประชมุ 11 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้ 13 ครัง้ 
  เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการบริหารทัง้สิน้ 12 ครัง้ 
  เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
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ประวตัิบคุคลทีค่ณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ด ารงต าแหนง่ตอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั 
อาย ุ

: กรรมการ 
: 53 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

การศกึษา : ปริญญาโทบริหาร ธุรกิจ Joseph M. Katz , 
  Graduate School of Business , University of Pittsburgh ,  
  Pittsburgh , Pennsylvania , USA 
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Brigham Young University, Provo, Utah, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : - 
การถือหุ้น บมจ. เสริมสขุ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 

: ไมม่ี 
: 4 ปี 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

: ไมเ่ป็น 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  2557 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฒันกล จ ากดั (มหาชน) 
    

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

: 2541-ปัจจบุนั ประธาน บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท์ จ ากดั 
  2543-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท พรูเดนท์ แคปปิตอล จ ากดั  
  2547-ปัจจบุนั สมาชิกก่อตัง้  Chartered, Society of Advancement for Consulting USA 
 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประสบการณ์ 
 
 
การเข้าร่วมประชมุปี 2557 

: 2530-2533 ผู้จดัการกองทนุ และผู้ด าเนินการแปลงกองทนุบ าเหน็จของการบินไทยเป็นกองทนุ   
  ส ารองเลีย้งชีพตาม พ.ร.บ. (เงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  
 
: เข้าร่วมประชมุ  12 ครัง้จากการประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้  13 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 

 
 


