
ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา

จำานวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 
ปี 2563

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2563

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

1.  ทนัตแพทย์ชำำนำญ   ชนะภยั
กรรมกำรบริษัท
3 1009 02587 29 7
ท่ีอยู่   22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 
แยก 5  แขวงวดัท่ำพระ  
เขตบำงกอกใหญ่   กรุงเทพฯ

76 -  ทนัตแพทย์ศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัมหิดล
-  Cosmetic Restoration N.Y.

5/5 - 2531-ปัจจบุนั

2540-ปัจจบุนั
2546-ปัจจบุนั
2548-ปัจจบุนั
2549-ปัจจบุนั
2551-ปัจจบุนั

กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท

บมจ. โรงพยำบำลรำมคำำแหง
บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำำกดั
บริษัท โรงพยำบำลสินแพทย์ จำำกดั
บริษัท โรงพยำบำลวิภำรำม จำำกดั
โรงพยำบำลสขุมุวิท
โรงพยำบำลชยัภมิู รำม
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

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



ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา

จำานวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 
ปี 2563

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2563

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

2.   นำยสิทธิ   ภำณพุฒันพงศ์
 กรรมกำรบริษัท
 3 1009 03343 75 8
ท่ีอยู่  400 ซอยลำดพร้ำว 130 
ถนนลำดพร้ำว  แขวงคลองจัน่
เขตบำงกะปิ  กรุงเทพฯ  

60 -   สถำปัตยกรรม สถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
-  Director Accreditation 
Program
จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย เม่ือปี 
2555

5/5 - ปัจจบุนั

2555-ปัจจบุนั

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บจ. สินแพทย์ 
บมจ.  โรงพยำบำลวิภำวดี
บจ. โรงพยำบำลวิภำรำม 
บจ. โรงพยำบำลเสรีรักษ์ 
บจ. โรงพยำบำลวิภำรำม (อมตะนคร)
บจ. ปร๊ินส์ตัน้ พำร์ค สวีท 
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

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  



ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา

จำานวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 
ปี 2563

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2563

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

3.  นำยชยัสิทธ์ิ   
     วิริยะเมตตำกลุ
กรรมกำรบริษัท
3 1017 01005 49 6
ท่ีอยู่   55/63  หมู่ 10  
ซอยสิงหเสนี 3 ถ. นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม  
กรุงเทพฯ   

71 -  วิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั
-   Director Accreditation 
Program
จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย เม่ือปี 2547
-  Increasing your Corporate 
Value Through Effective 
Communication เม่ือปี 2546

5/5 0.97% 2541-ปัจจบุนั
2545-ปัจจบุนั
2546-ปัจจบุนั

2547
2550-ปัจจบุนั
2552-ปัจจบุนั

2555-ปัจจบุนั

กรรมกำรผู้จดักำร/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี
บจ. โรงพยำบำลวิภำรำม 
บจ. โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ 
บจ. โรงพยำบำลเสรีรักษ์ 
บจ. รพ. วิภำรำม (อมตะนคร)
บจ. ปร๊ินส์ตัน้ พำร์ค สวีท 
บจ. ไดนำสตีเ้ซรำมิค 
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10   ปี ย้อนหลงั    ของบคุคลทั้ง 3 ทา่น
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ ำานาจควบคุมในบริษทั 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  



ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา

จำานวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 
ปี 2563

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2563

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

4.  นำยเกริก   จิตตำลำน
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
3 5099 00961 17 0

ท่ีอยู่   12/1  ถนนทุ่งโฮเต็ล
ตำำบลวดัเกต  อำำเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่  

72 -  เกษตรศำสตร์บณัฑิต
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
-  Director Accreditation Program
จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย เม่ือปี 2550

5/5 - ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

กรรมกำรผู้จดักำร
กรรมกำรผู้จดักำร
กรรมกำรผู้จดักำร
กรรมกำรผู้จดักำร
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท สมศรี จำำกดั
บริษัท ซีรีนบล๊อค จำำกดั
บริษัท ไทยเอสปำ จำำกดั
ห.จ.ก. ทุ่งหลวง
บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำร
แพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10   ปี ย้อนหลงั    ของบคุคลทั้ง 3 ทา่น
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
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 ซึ่งดำารงตำาแหน่งมาแล้ว   12   ปี     เน่ืองจากข้อจำากดัในเร่ืองการสรรหาบุคคลท่ีเข้ามาแทนอย่างเหมาะสม   
                          รวมท้ังความรู้ ความเข้าใจในธุรกจิโรงพยาบาล ซ่ึงต้องอาศัยผู้ท่ีมีความชำานาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง    ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  

       ในรายงานประจำาปี     หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ   


