
ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา
ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2561

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

2.  นพ. วรพนัธ์   อณุจกัร
     กรรมการบริษัท และ
     ประธานกรรมการบริหาร
     3 5012 00083 19 9
ท่ีอยู่  36 หมู่ 3 ตำาบลบ้านกาด
        อำาเภอแม่วาง  
        จงัหวดัเชียงใหม่

68 แพทยศาสตร์บณัฑิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ผ่านการอบรมหลกัสตูร
Director Accreditation 
Program
 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย เม่ือปี 2546

- - 2536-ปัจจบุนั
2536-ปัจจบุนั
2538-ปัจจบุนั
2550-ปัจจบุนั
2550-ปัจจบุนั

กรรมการบริหาร
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. โรงพยาบาลรามคำาแหง
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลช้างเผือก
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10        ปี ย้อนหลงั  
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษัทใหญ่  /   บริษัทย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีท่ีผ่านมา  
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ     **       เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ

1



ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2561

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

3.  นพ. สเุมธ    ฮัน่ตระกลู
     กรรมการบริษัท และ 
     กรรมการบริหาร
     3 5099 01002 59 1
ท่ีอยู่   4 ซอยรัศมีจนัทร์ 
ถนนเสริมสขุ ตำาบลช้างเผือก  
อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่

71 แพทยศาสตร์บณัฑิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
วฒุิบตัรศลัยกรรม  มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร
Director Accreditation Program
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย เม่ือปี 2550

- - 2536-ปัจจบุนั
2538-ปัจจบุนั
2538-2548

2550-ปัจจบุนั
2550-ปัจจบุนั

ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลพะเยา ราม
โรงพยาบาลช้างเผือก
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10   ปี ย้อนหลงั  
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษัทใหญ่  /   บริษัทย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีท่ีผ่านมา  
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ     **    เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี     หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ  

2



ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2561

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

3.  นายฤชิษฐ์   กาญจนพิทกัษ์
     กรรมการบริษัท 
     3 1005 00230 34 3
ท่ีอยู่   27/1 ซอยพหลโยธิน 41
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร
กรุงเทพฯ

39 สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั
MBA College of Management, 
MAHIDOL UNIVERCITY
ผ่านการอบรมหลกัสตูร
Director Accreditation Program
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย เม่ือปี 2561

- - 2544-2546
2546-ปัจจบุนั
2556-ปัจจบุนั
2560-ปัจจบุนั

สถาปนิก
สถาปนิก
ผู้บริหาร
กรรมการบริษัท

เรขา สถาปนิก
REUN DESIGN STUDIO
LEGACY GOLF CLUB
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10   ปี ย้อนหลงั  
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษัทใหญ่  /   บริษัทย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีท่ีผ่านมา  
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ     **    เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ

3



ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2561

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

4. นายแพทย์สทุธิศกัดิ์
       คณาปราชญ์
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
3 7399 00346 56 2
ท่ีอยู่    308/19-20  ถนนรถไฟ
ตำาบลพระปฐมเจดีย์  
อำาเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม

54 แพทยศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยั
มหิดล
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การมหา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- - 2539-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั

กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ

บริษัท โรงพยาบาลสนาม
จนัทร์ จำากดั
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการ
แพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10   ปี ย้อนหลงั   
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งกรรมการอสิระ  และ  ประธาน  กรรมการตรวจสอบ     (  ตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย     3  )  
นิยามกรรมการอสิระ  โดยบริษทัไดก้ำาหนดนิยามกรรมการอิสระตามขอ้กำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย  ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ  **     เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี     หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ  
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