ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดำารงตำาแหน่ งกรรมก ารบริษัท
รู ปถ่ ายกรรมการ

ชื่อ/ตำาแหน่ ง

อายุ

การศึกษา

1. ทันตแพทย์ชำำนำญ ชนะภัย
กรรมกำรบริ ษัท
3 1009 02587 29 7
ที่อยู่ 22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3
แยก 5 แขวงวัดท่ำพระ
เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
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- ทันตแพทย์ศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยมหิดล
- Cosmetic Restoration N.Y.

จำานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วม
ประชุม
ปี 2563
5/5

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.
2563
-

ประวัตกิ ารทำางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา
2531-ปั จจุบนั
2540-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

*
*
*

การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาำ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนที่ถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ตำาแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ ษัท

บริษัท
บมจ. โรงพยำบำลรำมคำำแหง
บริ ษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำำกัด
บริ ษัท โรงพยำบำลสินแพทย์ จำำกัด
บริ ษัท โรงพยำบำลวิภำรำม จำำกัด
โรงพยำบำลสุขมุ วิท
โรงพยำบำลชัยภูมิ รำม
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา

*
*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
 กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น/ไม่มี

เสนอแต่ งตัง้ กรรมการรายเดิมให้ ดาำ รงตำาแหน่ งกรรมการอีกวาระ ทัง้ นีส้ ามารถดูข้อมูลประวัตกิ ารปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้
ในรายงานประจำาปี หัวข้ อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ

ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดำารงตำาแหน่ งกรรมก ารบริษัท
รู ปถ่ ายกรรมการ

ชื่อ/ตำาแหน่ ง

อายุ

2. นำยสิทธิ ภำณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมกำรบริ ษัท
3 1009 03343 75 8
ที่อยู่ 400 ซอยลำดพร้ ำว 130
ถนนลำดพร้ ำว แขวงคลองจัน่
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ
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การศึกษา
- สถำปั ตยกรรม สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำ
- Director Accreditation
Program
จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษัทไทย เมื่อปี
2555

จำานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วม
ประชุม
ปี 2563
5/5

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.
2563
-

ประวัตกิ ารทำางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา
ปั จจุบนั

2555-ปั จจุบนั

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

*
*
*

การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาำ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนที่ถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ตำาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร

บจ. สินแพทย์
กรรมกำรบริ ษัท/ กรรมกำรบริ หำร บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี
กรรมกำรบริ ษัท/ กรรมกำรบริ หำร บจ. โรงพยำบำลวิภำรำม
กรรมกำรบริ ษัท
บจ. โรงพยำบำลเสรี รักษ์
กรรมกำรบริ ษัท
บจ. โรงพยำบำลวิภำรำม (อมตะนคร)
กรรมกำรบริ ษัท
บจ. ปริ๊ นส์ตนั ้ พำร์ ค สวีท
กรรมกำรบริ ษัท
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา

*
*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
 กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)

บริษัท

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น/ไม่มี

หมายเหตุ ** เสนอแต่ งตัง้ กรรมการรายเดิมให้ ดาำ รงตำาแหน่ งกรรมการอีกวาระ ทัง้ นีส้ ามารถดูข้อมูลประวัตกิ ารปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้
ในรายงานประจำาปี หัวข้ อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ

ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดำารงตำาแหน่ งกรรมก ารบริษัท
รู ปถ่ ายกรรมการ

ชื่อ/ตำาแหน่ ง

อายุ

การศึกษา

3. นำยชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตำกุล
กรรมกำรบริ ษัท
3 1017 01005 49 6
ที่อยู่ 55/63 หมู่ 10
ซอยสิงหเสนี 3 ถ. นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ
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- วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- Director Accreditation
Program
จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษัทไทย เมื่อปี 2547
- Increasing your Corporate
Value Through Effective
Communication เมื่อปี 2546

จำานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วม
ประชุม
ปี 2563
5/5

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.
2563
0.97%

ประวัตกิ ารทำางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา
2541-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2547
2550-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน

*
*
*

การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาำ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนที่ถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ตำาแหน่ ง

บริษัท

กรรมกำรผู้จดั กำร/ กรรมกำรบริ หำร บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี
กรรมกำรบริ ษัท/ กรรมกำรบริ หำร บจ. โรงพยำบำลวิภำรำม

รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริ ษัท

บจ. โรงพยำบำลเจ้ ำพระยำ
บจ. โรงพยำบำลเสรี รักษ์
บจ. รพ. วิภำรำม (อมตะนคร)
บจ. ปริ๊ นส์ตนั ้ พำร์ ค สวีท
บจ. ไดนำสตี ้เซรำมิค
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา

*
*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
 กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น/ไม่มี

หมายเหตุ ** เสนอแต่ งตัง้ กรรมการรายเดิมให้ ดาำ รงตำาแหน่ งกรรมการอีกวาระ ทัง้ นีส้ ามารถดูข้อมูลประวัตกิ ารปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้
ในรายงานประจำาปี หัวข้ อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ

ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดำารงตำาแหน่ งกรรมก ารอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รู ปถ่ ายกรรมการ

ชื่อ/ตำาแหน่ ง
4. นำยเกริ ก จิตตำลำน
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
3 5099 00961 17 0
ที่อยู่ 12/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล
ตำำบลวัดเกต อำำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

อายุ

การศึกษา

72

- เกษตรศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- Director Accreditation Program
จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย เมื่อปี 2550

จำานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วม
ประชุม
ปี 2563
5/5

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.
2563
-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน

*
*
*

ประวัตกิ ารทำางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา
ปั จจุบนั

2552-ปั จจุบนั

การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาำ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนที่ถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ตำาแหน่ ง
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท
บริ ษัท สมศรี จำำกัด
บริ ษัท ซีรีนบล๊ อค จำำกัด
บริ ษัท ไทยเอสปำ จำำกัด
ห.จ.ก. ทุ่งหลวง
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำร
แพทย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นิยามกรรมการอิสระ โดยบริ ษทั ได้กาำ หนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
*
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
 กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น/ไม่มี

หมายเหตุ** เสนอแต่ งตัง้ กรรมการรายเดิมให้ ดาำ รงตำาแหน่ งกรรมการอีกวาระ ซึ่งดำารงตำาแหน่ งมาแล้ ว 12 ปี เนื่องจากข้ อจำากัดในเรื่ องการสรรหาบุคคลที่เข้ ามาแทนอย่างเหมาะสม
รวมทั้งความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้ องอาศัยผู้ที่มีความชำานาญเฉพาะด้ านอย่างแท้ จริง ทัง้ นีส้ ามารถดูข้อมูลประวัตกิ ารปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้
ในรายงานประจำาปี หัวข้ อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ

