สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั

1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ ศิริ ศรมณี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
อายุ
87 ปี
วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• Director Accreditation Program รุ่ นที่ 43 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย
ประวัติการฝึ กอบรม
(IOD)
• Role of Compensation Committee สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย
(IOD)
ประสบการณ์

•
•
•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (5)

รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ หาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO

ไม่มี
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
5. รองประธานกรรมการ บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2564
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564(1)
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: ไม่มี
: 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537
: 12/12
: 2/2

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
จานวนครั้งที่ เข้าประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในปี 2564(1)
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: 2/2
: 15,651,270 หุน้ (0.10%)
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

หมายเหตุ :
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี
กรรมการอิ ส ระ เข้า ด ารงต าแหน่ งประธานกรรมการบริ ษ ทั ดังนั้น เพื่ อให้การทาหน้า ที่ ข องประธาน
กรรมการมีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี จึ งลาออกจาก
ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วนั ที่ 28
เมษายน 2564
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2. นายอัฐ ทองแตง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

กรรมการ
กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร กลุ่ม 5
47 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
• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั
ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั
ไทย (IOD)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย
(IOD)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•

ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 2 (ปธพ)

•

ประสบการณ์

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที่ 10 (TEPCOT)

กรรมการ บริ ษทั เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษท
ั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
• กรรมการ บริ ษท
ั เปาโล เมดิค จากัด
• กรรมการ บริ ษท
ั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
•
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กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
• กรรมการ บริ ษท
ั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั

ไม่มี

จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (13)

1. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
3. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
4. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
5. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จ้ ี จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั ไทรทอง พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั ไทรทองธุรกิจ จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั สานักกฎหมายวิชยั ทองแตง จากัด
10.ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
11.ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
12.ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล เมดิค จากัด
13.ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: ไม่มี

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2564

: 12/12

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
นายอัฐ ทองแตง
คู่สมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: รวม 337,874,295 หุ น้ (2.13%)
337,694,295 หุน้
180,000 หุน้
: ไม่มี
: ใช่
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: 5 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559

: ไม่มี

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1

3. นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

อายุ

67 ปี

วุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ศิริราชพยาบาล
• วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาสู ตินรี เวช ศิริราชพยาบาล

ประวัติการฝึ กอบรม

• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 99 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที่ 5/2559 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสู ตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of
Management
• หลักสู ตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(ปธพ.) รุ่ นที่ 1
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 19
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง (บยส.) รุ่ นที่ 23 วิทยาลัยการ
ยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประสบการณ์

• รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์
• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี ราชา
• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์
• รองประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
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• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
• กรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จ้ ี จากัด
• กรรมการ บริ ษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จากัด
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (2)

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (11)

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด

2. กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จ้ ี จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั เออร์วิ่ง เชอริ เดน เอส อี จากัด
5. กรรมการ บริ ษทั เฟิ ส์ท เฮ็ลธ ฟู้ด จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั เอส วี โฮลดิ้ง จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
10. กรรมการ บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด
11. กรรมการ บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ โพรเทค จากัด

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั

: ไม่มี

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: 2 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2564

: 12/12

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2564

: 11/11

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ใช่
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: ไม่มี

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1

4. นายศรีภพ สารสาส
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ประวัติการฝึ กอบรม

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม/ กรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานกลาง
65 ปี
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิ คการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA.
• วุฒิบต
ั ร สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
รุ่ นที่ 22/2545
• ประกาศนี ยบัตร Audit Committee Program รุ่ นที่ 1/2547 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสู ตร Ethical Leadership (ELP) รุ่ น 23/2564 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์

•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (4)

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด (มหาชน)
4. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สุ ธา
กัญจน์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โรแยลซี รามิคอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษท
ั ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (6)

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั ขันธ์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ปรุ ส (2008) จากัด
กรรมการ มูลนิ ธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์
6. กรรมการ มูลนิ ธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2564
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการในปี 2564
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2564
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
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: ไม่มี
: 13 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
: 12/12
: 1/1
: 4/4
: ไม่มี
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1

5. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตาแหน่ง

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

อายุ

63 ปี

วุฒิการศึกษา

•
•
•

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Director Certification Program รุ่ นที่ 29, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการฝึ กอบรม

•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (4)

1.
2.
3.
4.

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (35)

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพเซฟดรัก จากัด
7. ประธานกรรมการ บริ ษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
10.กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
11.กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
12.กรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด

กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
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13.กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
14.กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
15.กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
16.กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮ็ลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
17.กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
18.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด
19.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
20.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
21.กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
22.กรรมการ บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด
23.กรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
24.กรรมการ บริ ษทั บริ การภาคพื้นการบินกรุ งเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จากัด
25. กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัด
26.กรรมการ บริ ษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จากัด
27.กรรมการ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน)
28.กรรมการ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จากัด
29.กรรมการ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด
30.กรรมการ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
31.กรรมการ บริ ษทั เช้นจ์ 2561 จากัด
32.กรรมการ บริ ษทั เอ-ไทม์ มีเดีย จากัด
33.กรรมการ บริ ษทั วัน สามสิ บเอ็ด จากัด
34.กรรมการ บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ ซี เนริ โอ จากัด
35.กรรมการ บริ ษทั แอ็กซ์ สตูดิโอ จากัด
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
: ไม่มี
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 13 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2564
: 12/12
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการในปี 2564 : 1/1
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2564 : 4/4
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
: 3,000,000 หุน้ (0.02%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม : ใช่
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
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