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ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ จํานวน 5 ท่ าน

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ สั นต์ศิริ ศรมณี
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี
อายุ
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
วุฒกิ ารศึกษา
• แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
• Directors Accreditation Program รุ่ นทีH I
• Role of Compensation Committee
• รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ หาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ประสบการณ์
• คณบดี คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO
การดํารงตําแหน่งในบริษทั จด ไม่มี
ทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน 1. รองประธานกรรมการ บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จํากัด
2. ประธานกรรมการบริ ษทั เปาโลเมดิค จํากัด
3. ประธานกรรมการบริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
4. ประธานกรรมการบริ ษทั การแพทย์สยาม จํากัด
5. ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จํากัด
: ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั
: ` ปี ตัaงแต่ปี 2537
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
: c`/c`
จํานวนครั2งทีเข้ าประชุ มคณะกรรมการบริษทั ในปี 3456
: 7/7
จํานวนครั2งทีเข้ าประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบในปี 3456
จํานวนครั2งทีเข้าประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน : 4/4
ในปี 3456
ตําแหน่ งในบริษทั
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จํานวนหุ้นบริษทั ทีถือ*
ความสั มพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่มลี กั ษณะต้องห้ ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฏหมายในระยะ 6; ปี ย้ อนหลัง

: cd,edc,`fg หุน้ (g.cg%)
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

* : จํานวนหุ ้นบริ ษทั ทีHถือ ณ วันทีH 28 ธันวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)
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นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริ หารความเสีH ยง/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
fc ปี
อายุ
• รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น g
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
• Advanced Audit Committee Program รุ่ นทีH ` /`gc
• Financial Statements of Directors Program รุ่ นทีH Id/`gc
• Directors Accreditation Program รุ่ นทีH e/`ggI
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นทีH f
• อธิ บดีกรมศุลกากร
ประสบการณ์
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูต
้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิ บดีกรมสรรพสามิต
• ประธานกรรมการ บรรษัท ประกันสิ นเชืH ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บยส.)
• รองประธานกรรมการการไฟฟ้ านครหลวง
• รองประธาน บริ ษท
ั ท่าอาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
• รองประธาน บริ ษท
ั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานกฤษฎีกา
• กรรมการ คณะกรรมการเนติบณ
ั ฑิตสภา
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จด ไม่มี
ทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน 1. ประธานเจ้าหน้าทีHบริ หาร บริ ษทั ศรี ราชา ฮาร์เบอร์ จํากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
: ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กบั บริษทั

ตําแหน่ งในบริษทั
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ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
จํานวนครั2งทีเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 3456
จํานวนครั2งทีเข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 3456
จํานวนครั2 งทีเข้ าประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ในปี 3456
จํานวนครั2งทีเข้ าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงในปี 3456
จํานวนหุ้นบริษทั ทีถือ*
ความสั มพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฏหมายในระยะ 6; ปี ย้ อนหลัง

f ปี x เดือน /ตัaงแต่เดือนเมษายน `dd
: c`/c`
: 5/5
: 4/4
: d/d
: ไม่มี
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

* : จํานวนหุ ้นบริ ษทั ทีHถือ ณ วันทีH 28 ธันวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)
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นายอัฐ ทองแตง
ตําแหน่ งในบริษทั
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร กลุ่ม d
ปี
• Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance) San Francisco
State University USA
• Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management,
Northwestern University, IL, USA
• Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research
Institute Foundation, Thailand
• ประกาศนี ยบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Audit Committee Program (ACP)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
•

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นทีH 13 (วตท. 13)/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•

ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาํ หรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นทีH`
(ปธพ)

•

ประสบการณ์

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่ นทีH cg (TEPCOT)

กรรมการบริ ษทั เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ ษท
ั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
• กรรมการบริ ษท
ั เปาโล เมดิค จํากัด
• กรรมการบริ ษท
ั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท c จํากัด
• กรรมการบริ ษท
ั ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
•

สิ งทีส่ งมาด้ วย 1

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน

1. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ประสิ ทธิ€พัฒนา จํากัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท ` จํากัด
3. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท I จํากัด
4. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
5. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั การแพทย์สยาม จํากัด
6. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท c จํากัด
7. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
8. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล เมดิค จํากัด
9. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
10. กรรมการบริ ษทั ไทรทอง พร๊ อพเพอร์ตa ี จํากัด
11. กรรมการบริ ษทั ไทรทองธุรกิจ จํากัด
12. กรรมการบริ ษทั สํานักกฎหมายวิชยั ทองแตง จํากัด

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กบั บริษทั
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
จํานวนครั2งทีเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 3456
จํานวนหุ้นบริษทั ทีถือ*
ความสั มพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่ มลี กั ษณะ
ต้องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฏหมายในระยะ 6; ปี ย้ อนหลัง

: ไม่มี
: ` ปี x เดือน ตัaงแต่เดือนเมษายน `ddx
: 11/12
: I e, f ,`xd หุน้ (`.`c%)
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

* : จํานวนหุ ้นบริ ษทั ทีHถือ ณ วันทีH 28 ธันวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)
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นายอาสา สารสิ น
ตําแหน่ งในบริษทั

กรรมการอิสระ

อายุ

82 ปี

วุฒกิ ารศึกษา

• ปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ€ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
• Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
• Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551
• Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556
• ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพืHอการพัฒนาอย่างยังH ยืน และกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
• รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั เจริ ญ
โภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
• ราชเลขาธิ การ
• รองประธานกรรมการ และทีHปรึ กษา ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• นายกสมาคมไทย -ลาว
• ประธานผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
• รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
• เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย ประจํา
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
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การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
3. ประธานกรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
4. ทีHปรึ กษาคณะกรรมการ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด
2. ประธานทีHปรึ กษา สมาคมไทย-ลาว เพืHอมิตรภาพ
3. ประธานกรรมการ อมตะสปริ ง คันทรีH คลับ
4. กรรมการบริ ษทั ไทยนํaาทิพย์ จํากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั อมตะ ซิตa ี จํากัด

6. ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรีH จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง : ไม่มี
ผลประโยชน์ กบั บริษทั
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง

: cg เดือน ตัaงแต่เดือนมีนาคม `dec

จํานวนครั2งทีเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 3456

: x/x

จํานวนหุ้นบริษทั ทีถือ*

: ไม่มี

ความสั มพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมาย และไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

: ใช่

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 6; ปี ย้ อนหลัง

: ไม่มี

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฏหมายในระยะ 6; ปี ย้ อนหลัง

: ใช่
: ไม่มี

* : จํานวนหุ ้นบริ ษทั ทีHถือ ณ วันทีH 28 ธันวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

สิ งทีส่ งมาด้ วย 1

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร
ตําแหน่ งในบริษทั

ประธานเจ้าหน้าทีHปฏิบตั ิการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หารกลุ่ม `

อายุ

64 ปี

วุฒกิ ารศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• แพทยศาสตร์ บณั ฑิต ศิริราชพยาบาล
• วุฒิบตั รผูเ้ ชีHยวชาญสาขาสู ตินรี เวช ศิริราชพยาบาล

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

ประสบการณ์

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นทีH xx
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่ นทีH d/`gce
การอบรมอืHนๆ :
• หลักสู ตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of
Management
• หลักสู ตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาํ หรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(ปธพ.) รุ่ นทีH c
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นทีH cx
• รองผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์
• ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี ราชา
• ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์
• รองประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จํากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จํากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน

1. กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีHบริ หาร /บริ ษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
2. ประธานคณะกรรมการ / บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่ งมาด้ วย 1

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน

1. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จํากัด
2. กรรมการ บริ ษทั เออร์วHิง เชอริ เดน เอส อี จํากัด
3. กรรมการ บริ ษทั เฟิ ส์ท เฮ็ลธ ฟู้ ด จํากัด
4. กรรมการบริ ษทั เอส วี โฮลดิaง จํากัด
5. กรรมการ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด
6. ประธานคณะกรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จํากัด
7. กรรมการ บริ ษทั เนชันH แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด
8. กรรมการ บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีH ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
9. กรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซินเนอร์จa ี จํากัด
10. กรรมการบริ ษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จํากัด

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กบั บริษทั

: ไม่มี

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง

: ไม่มี (เสนอแต่งตัaงเป็ นกรรมการใหม่)

จํานวนครั2งทีเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 3456

: ไม่มี

จํานวนหุ้นบริษทั ทีถือ*

: ไม่มี

ความสั มพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฏหมายในระยะ 6; ปี ย้ อนหลัง

: ใช่
: ไม่มี

* : จํานวนหุ้นบริ ษทั ทีHถือ ณ วันทีH 28 ธันวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

