
ส่ิงที่สงมาดวย 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

1/8 

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังดํารงตําแหนงตอ 

ชื่อ-นามสกุล : นาย สุจินต หวั่งหลี 

ตําแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และประธานคณะกรรมการ 

  พิจารณาคาตอบแทน 

อายุ : 77 ป 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการไฟฟา  Northrop Institute of  

   Technology, U.S.A. 

   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมหลักสูตรบทบาทผูบริหาร   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2544 

  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง     สถาบันวิทยาการตลาดทุน   รุนที่  9    2552            

  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  ดานการคาและการพาณิชย  สถาบันวิทยาการการคา  2553 

การถือหุน บมจ. เสริมสุข : ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 3 ป 

เปน/ไมเปน ญาติสนิทกับ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทหรือบริษัทยอย 

: ไมเปน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการอิสระ       บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิคส อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีทีเอสกรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 

: ประธานกรรมการ   บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

  ประธานกรรมการ   บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  

     บริษัท สาธรธานี จํากัด 

                               บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

                               บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการ               บริษัท  หวั่งหลีพัฒนา จํากัด  

                               บริษัท หวั่งหลี จํากัด 

                               บริษัท  อาควา อินฟนิท จํากัด        

                  บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 

                               บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด 

                               บริษัท นุชพล จํากัด 

                               บริษัท   โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 

                               บริษัท วโรปกรณ จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําให

เกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

: ไมมี 
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ประสบการณ :  2514 – ปจจุบัน  กรรมการสมาคมประกันวินาศภัย                   

  (2550 – 2552) (2546 – 2548) (2516 – 2518)  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 

  (2546 – 2548) (2544 – 2546) (2517 – 2519)  กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

   2540 – 2549      ประธานกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย                        

   2550 – 2551     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. นวกิจประกันภัย        

   2540 – 2548     กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร ฟูด กรุป           

 

 

การเขารวมประชุมป 2555 : เขารวมประชุม 6 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 8 คร้ัง 

  เขารวมประชุม 2 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทั้งส้ิน 2 คร้ัง 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังดํารงตําแหนงตอ 

ชื่อ-นามสกุล : นาย สมชาย บุลสุข 

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

  ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการสรรหา 

  และกํากับดูแลกิจการ 

อายุ : 70 ป 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : Menlo School of Business Administration, Menlo Park California   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Certification Program (DCP) (5 พฤษภาคม – 3 ธันวาคม 2546) 

  ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 15   

การถือหุน บมจ. เสริมสุข :  ไมมี   

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 30 ป 

เปน/ไมเปน ญาติสนิทกับ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทหรือบริษัทยอย 

: เปนญาติกับกรรมการผูจัดการ 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ 

  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

  กรรมการอิสระ บมจ. โรงแรมรอยัลออรคิด (ประเทศไทย) จํากัด   

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 

: ประธานกรรมการ  บริษัท เสริมสุข โฮลด้ิง จํากัด 

                              บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด 

                              บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 

   กรรมการ                 บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร (2008) จํากัด 

                                   บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จํากัด  

                                    บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียลเอสเตท จํากัด   

                              บริษัท โงวฮก จํากัด 

                              บริษัท โหงวฮก  เอเยนซ่ี จํากัด 

                              บริษัท ปญจมิตร โฮลดิ้ง จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําให

เกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

: ไมมี 

ประสบการณ : 2539 – 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

  2535 – 2554 กรรมการ บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 

  - มีประสบการณในดานการผลิตและจัดจําหนายน้ําอัดลมและเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ กวา 40 ป  

  - มีประสบการณและรอบรูในธุรกิจดานอื่น ๆ เชน การธนาคาร  การโรงแรม และธุรกิจ 

     บรรจุภัณฑ จากการดํารงตําแหนงกรรมการ ในธุรกิจดังกลาว 

การเขารวมประชุมป 2555  : เขารวมประชุม 8 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 8 คร้ัง  

  เขารวมประชุม 12 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งส้ิน12 คร้ัง 

  เขารวมประชุม 2 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งส้ิน 2 คร้ัง 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังดํารงตําแหนงตอ 

 

ชื่อ-นามสกุล : นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี 

ตําแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ คนที่ 4  

  รองประธานคณะกรรมการบริหาร  คนที่ 1  

  ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

  และ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ : 38 ป 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา  

   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program 

การถือหุน บมจ. เสริมสุข : ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 1 ป  6 เดือน 

เปน/ไมเปน ญาติสนิทกับ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทหรือบริษัทยอย 

: ไมเปน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น : รองประธานกรรมการ        บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 

  รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด(มหาชน) 

  กรรมการ                          บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)  

  กรรมการ                          บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)   

                                        

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 

: กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการ              บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตต้ิง จํากัด 

                                          บริษัท ไทยดร้ิงค จํากัด 

  รองประธานกรรมการ         บริษัท คอสมอส บริวเวอรร่ี (ประเทศไทย) จํากัด 

                                          กลุมบริษัทอาคเนย  

   รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

                                          บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด 

   กรรมการ                         บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร (2008) จํากัด 

                                          บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด 

                                          บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้ง จํากัด 

                                          บริษัท เสริมสุข เทรนน่ิง จํากัด 
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กรรมการ                            Great Brands Limited 

 กรรมการผูจัดการ               International Beverage Holdings Limited 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําให

เกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

: ไมมี 

 

ประสบการณ 

 

: 2551 - ปจจุบัน   กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

  2554 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการบริหารบริษัท โออิชิกรุป จํากัด (มหาชน) 

  2546 – 2550      กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

  2549 - 2553      รองประธานกรรมการบริษัท โออิชิกรุป จํากัด (มหาชน) 

  Awards : 

 2554 และ 2555 : Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO  

                            (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia 

 2554 :                  Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร  
                            Corporate Governance Asia 
2552 :                  Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO จากนิตยสาร  
                             Finance Asia 
 

การเขารวมประชุมป 2555 : เขารวมประชุม 4 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 8 คร้ัง  

  เขารวมประชุม 7 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งส้ิน 12 คร้ัง  

  เขารวมประชุม 2 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทั้งส้ิน 2 คร้ัง 

  เขารวมประชุม 1 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งส้ิน 2 คร้ัง 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังดํารงตําแหนงตอ 

ชื่อ-นามสกุล : นาย โชติพัฒน พีชานนท 

ตําแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ คนที่ 3  กรรมการบริหาร  กรรมการพิจารณา 

  คาตอบแทน และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

อายุ : 49 ป 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไมมี 

การถือหุน บมจ. เสริมสุข : ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 1 ป 6 เดือน 

เปน/ไมเปน ญาติสนิทกับ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทหรือบริษัทยอย 

: ไมเปน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 

: กรรมการผูจัดการใหญ           บริษัทเครืออาคเนย จํากัด 

  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

                                              บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

                                              บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด 

  ที่ปรึกษา                               บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําให

เกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

: ไมมี 

ประสบการณ : 2543 – 2550  Head of Investment Banking ธนาคารดอยชแบงก 

  2538 – 2543  Head of Corporate Banking Local Corporate Team, JP Morgan Chase   

                            กรุงเทพ / ฮองกง 

  2533 – 2538  Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America 

  2531 – 2533 Relationship Manager, บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

การเขารวมประชุมป 2555 : เขารวมประชุม 4 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 8 คร้ัง 

  เขารวมประชุม 4 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

  เขารวมประชุม 1 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนทั้งส้ิน 2 คร้ัง 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังดํารงตําแหนงตอ 

ชื่อ-นามสกุล : นาย ฐิติวุฒ์ิ บุลสุข 

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ  

อายุ : 44 ป 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : MBA, Babson College, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (ป 2549) 

การถือหุน บมจ. เสริมสุข : ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  3 ป 

เปน/ไมเปน ญาติสนิทกับ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทหรือบริษัทยอย 

: เปนญาติกับประธานคณะเจาหนาที่บริหาร 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ      บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 

: กรรมการ      บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จํากัด 

                      บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด 

                      บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด 

                      บริษัท เสริมสุข เทรนน่ิง จํากัด 

                      บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร (2008) จํากัด 

                      Great Brands Limited 

                      บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําให

เกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

: ไมมี 

ประสบการณ : 2551- 2554    ผูจัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี – บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  

  2549 – 2550   รองผูจัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี – บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  

    

การเขารวมประชุมป 2555 : เขารวมประชุม 8 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 8 คร้ัง  

  เขารวมประชุม 12 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

  เขารวมประชุม 2 คร้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งส้ิน  2 คร้ัง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กําหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเทากับคุณสมบัติซึ่งกําหนดโดย ตลาดหลักทรัพยฯ สําหรับกรรมการตรวจสอบ 

ดังนี้ 

 

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุนผูซึ่ง 

• ถือหุน ไมเกินรอยละ 1  ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหนับรวม

หุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน หรือเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือมีผลประโยชน 

หรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม 

หรือบริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญ 

• ไมเปนผูที่เก่ียวของ หรือเปนญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

• ไมเปนผูที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

• สามารถปฎิบัติหนาที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือ

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 

 


