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ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 5 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณ ี

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ �� ปี 

วฒุกิารศึกษา • Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University 
• แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Directors Accreditation Program รุ่นทีH �I  
• Role of  Compensation Committee 

ประสบการณ์ • รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัมหิดล 
• คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด

ทะเบยีนอื�น 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 1. รองประธานกรรมการ บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  
2. ประธานกรรมการบริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 
3. ประธานกรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
4. ประธานกรรมการบริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
5. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�อาจทําให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบั บริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง : `� ปี ตัaงแต่ปี 2537 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 3456 : c`/c` 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 3456 : 7/7 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ในปี 3456 

: 4/4 
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จํานวนหุ้นบริษทัที�ถอื* : cd,edc,`fg หุน้ (g.cg%)  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

มคุีณสมบตักิรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระทําผดิกฏหมายในระยะ 6; ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

* : จาํนวนหุ้นบริษทัทีHถือ ณ วนัทีH 28 ธนัวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงัไม่บรรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
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นายชวลติ เศรษฐเมธีกลุ 

ตําแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสีHยง/ กรรมการตรวจสอบ/           
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ fc ปี 

วฒุกิารศึกษา • รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น�g 
• เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Advanced Audit Committee Program รุ่นทีH `�/`gc�  
• Financial Statements of Directors Program รุ่นทีH Id/`gc� 
• Directors Accreditation Program รุ่นทีH e/`ggI  
• Director Certification Program (DCP) รุ่นทีH f� 

ประสบการณ์ • อธิบดีกรมศุลกากร 
• รองปลดักระทรวงการคลงั 
• ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
• ประธานกรรมการ บรรษทั ประกนัสินเชืHออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม(บยส.) 
• รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
• รองประธาน บริษทั ท่าอาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
• รองประธาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานกฤษฎีกา 
• กรรมการ คณะกรรมการเนติบณัฑิตสภา 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจด

ทะเบยีนอื�น 

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�น 1. ประธานเจา้หนา้ทีHบริหาร บริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบั บริษทั 

: ไม่มี 
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ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง f ปี x เดือน /ตัaงแต่เดือนเมษายน `dd� 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 3456 : c`/c` 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 3456 : 5/5 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 3456 

: 4/4 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในปี 3456 : d/d 

จํานวนหุ้นบริษทัที�ถอื* : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบตักิรรมการตามกฏหมาย  และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระทาํผดิกฏหมายในระยะ 6; ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

         * : จาํนวนหุ้นบริษทัทีHถือ ณ วนัทีH 28 ธนัวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงัไม่บรรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
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    นายอฐั ทองแตง  

ตําแหน่งในบริษทั กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่ม d 

อาย ุ �� ปี 

วฒุกิารศึกษา • 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  

ประวตักิารฝึกอบรม •  ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (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) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นทีH 13 (วตท. 13)/ สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นทีH` 

(ปธพ) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ และการพาณิชย ์รุ่นทีH cg (TEPCOT)  

ประสบการณ์ • กรรมการบริษทั เฮลท ์เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 
• กรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
• กรรมการบริษทั  เปาโล เมดิค จาํกดั 
• กรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
• กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท c จาํกดั 
• กรรมการบริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจด

ทะเบยีนอื�น 

ไม่มี 
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การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�น 

 

1. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ประสิทธิ� พฒันา จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท ` จาํกดั 

3. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท I จาํกดั 

4. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 

5. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 

6. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท c จาํกดั 

7. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 

8. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล เมดิค จาํกดั 

9. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

10. กรรมการบริษทั ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตีa  จาํกดั 

11. กรรมการบริษทั ไทรทองธุรกิจ จาํกดั 

12. กรรมการบริษทั สาํนกักฎหมายวิชยั ทองแตง จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบั บริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง : ` ปี x เดือน ตัaงแต่เดือนเมษายน `ddx 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 3456 : 11/12 

จํานวนหุ้นบริษทัที�ถอื* :  I�e,�f�,`xd หุน้ (`.`c%) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  

มีคุณสมบตักิรรมการตามกฏหมาย  และไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระทาํผดิกฏหมายในระยะ 6; ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

      * : จาํนวนหุ้นบริษทัทีHถือ ณ วนัทีH 28 ธันวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงัไม่บรรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
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   นายอาสา  สารสิน 

ตําแหน่งในบริษทั กรรมการอสิระ 

อาย ุ 82 ปี  

วฒุกิารศึกษา • ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  สาขาการระหวา่งประเทศ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 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  

ประสบการณ์ • ประธานคณะกรรมการกิจการสงัคมเพืHอการพฒันาอยา่งยัHงยืน และกรรมการบรรษทัภิ
บาลและสรรหา บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั  

• รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  ประธานกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั เจริญ
โภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  

• ราชเลขาธิการ  

• รองประธานกรรมการ และทีHปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

• กรรมการ บริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน)  

• นายกสมาคมไทย -ลาว  

• ประธานผูบ้ริหาร บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)  

• รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ  

• เอกอคัรราชทูตไทยประจาํประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  

• เอกอคัรราชทูตไทยประจาํประเทศเบลเยยีม และหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย ประจาํ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
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การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจด

ทะเบยีนอื�น 

1. ประธานกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  

2. ประธานกรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  

3. ประธานกรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)  

4. ทีHปรึกษาคณะกรรมการ บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)   

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�น  1. ประธานกรรมการ บริษทั มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จาํกดั  

2. ประธานทีHปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพืHอมิตรภาพ  

3. ประธานกรรมการ อมตะสปริง คนัทรีH  คลบั  

4. กรรมการบริษทั ไทยนํaาทิพย ์จาํกดั  

5. ประธานกรรมการ บริษทั อมตะ ซิตีa  จาํกดั  

6. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรีH จาํกดั  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบั บริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง : cg เดือน ตัaงแต่เดือนมีนาคม `dec 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 3456 : x/x 

จํานวนหุ้นบริษทัที�ถอื* : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบตักิรรมการตามกฎหมาย  และไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 6; ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

มีคุณสมบตักิรรมการตามกฏหมาย  และไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระทาํผดิกฏหมายในระยะ 6; ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

        * : จาํนวนหุ้นบริษทัทีHถือ ณ วนัทีH 28 ธนัวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงัไม่บรรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
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   นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอมัพร   

ตําแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หนา้ทีHปฏิบติัการ/ ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่ม ` 

อาย ุ 64 ปี  

วฒุกิารศึกษา • วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

• แพทยศาสตร์บณัฑิต ศิริราชพยาบาล 

• วฒิุบตัรผูเ้ชีHยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นทีH xx 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นทีH d/`gce 
การอบรมอืHนๆ : 
• หลกัสูตรประกาศนียบตัร Advanced Executive Program, Kellogg School of 

Management 
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

(ปธพ.) รุ่นทีH c 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นทีH cx 

ประสบการณ์ • รองผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

• ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 

• ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

• รองประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจด

ทะเบยีนอื�น 

1. กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ทีHบริหาร /บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

2. ประธานคณะกรรมการ / บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�น  1. กรรมการ บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เออร์วิHง เชอริเดน เอส อี จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทั เฟิส์ท เฮ็ลธ ฟู้ด จาํกดั 

4. กรรมการบริษทั เอส วี โฮลดิaง จาํกดั 

5. กรรมการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

6. ประธานคณะกรรมการ บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั 

7. กรรมการ บริษทั เนชัHนแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ จาํกดั 

8. กรรมการ บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอรีHส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

9. กรรมการ บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จีa  จาํกดั 

10. กรรมการบริษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบั บริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง : ไม่มี (เสนอแต่งตัaงเป็นกรรมการใหม่) 

จํานวนครั2งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 3456 : ไม่มี 

จํานวนหุ้นบริษทัที�ถอื* : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบตักิรรมการตามกฏหมาย  และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระทาํผดิกฏหมายในระยะ 6; ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

   * : จาํนวนหุ้นบริษทัทีHถือ ณ วนัทีH 28 ธนัวาคม 256c รวมคู่สมรสและบุตรทีHยงัไม่บรรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 


