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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

 
1.  ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
อาย ุ 87 ปี 
วฒิุการศึกษา • แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University 
ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation Program รุ่นท่ี 43  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  
• Role of  Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  

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

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (5) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
2. ประธานกรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
5. รองประธานกรรมการ บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564(1) 

: 12/12 
: 2/2 
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หมายเหตุ :    

(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564  มีมติแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์ันตศิ์ริ ศรมณี 
กรรมการอิสระ  เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั ดังนั้น เพ่ือให้การท าหน้าท่ีของประธาน
กรรมการมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์ันต์ศิริ  ศรมณี จึงลาออกจาก
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วนัท่ี 28 
เมษายน 2564  

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในปี 2564(1) 

: 2/2 
 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ  (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) : 15,651,270 หุน้ (0.10%) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่  

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
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2.  นายอฐั ทองแตง  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่ม 5 
อาย ุ 47 ปี 
วฒิุการศึกษา • 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  
ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 (วตท. 13)  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

รุ่นท่ี 2 (ปธพ) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 10 (TEPCOT)  

ประสบการณ์ • กรรมการ บริษทั เฮลท ์เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั  เปาโล เมดิค จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
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• กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 

จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (13) 
 

1. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
3. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
4. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
5. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จ้ี จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั ไทรทอง พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั ไทรทองธุรกิจ จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั ส านกักฎหมายวิชยั ทองแตง จ ากดั 
10. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
11. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
12. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล เมดิค จ ากดั 
13. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 5 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2564 : 12/12 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564)   
นายอฐั ทองแตง     
คู่สมรส                  

: รวม 337,874,295 หุน้ (2.13%)    
   337,694,295 หุน้ 
         180,000  หุน้  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี  
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
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   3. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอมัพร   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

อาย ุ 67 ปี  

วฒิุการศึกษา • วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

• แพทยศาสตร์บณัฑิต ศิริราชพยาบาล 

• วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 99 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 5/2559 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตรประกาศนียบตัร Advanced Executive Program, Kellogg School of 
Management 

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
(ปธพ.) รุ่นท่ี 1 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 19 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บยส.) รุ่นท่ี 23 วิทยาลยัการ

ยติุธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

ประสบการณ์ • รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

• ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 

• ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

• รองประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั 
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• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั 

• กรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จ้ี จ ากดั 

• กรรมการ บริษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืน (2) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (11)  

1. ประธานกรรมการ บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั 

2. ประธานกรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จ้ี จ ากดั 

3. กรรมการ บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั 

4. กรรมการ บริษทั เออร์ว่ิง เชอริเดน เอส อี จ ากดั 

5. กรรมการ บริษทั เฟิส์ท เฮล็ธ ฟู้ด จ ากดั 

6. กรรมการ บริษทั เอส วี โฮลด้ิง จ ากดั 

7. กรรมการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั 

8. กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 

9. กรรมการ บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

10. กรรมการ บริษทั ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร์ จ ากดั 

11. กรรมการ บริษทั ไทยพาณิชย ์โพรเทค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 2 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2564 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2564 

: 12/12 

: 11/11 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564)   : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
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4. นายศรีภพ สารสาส  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่ง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานกลาง 

อาย ุ 65 ปี 

วฒิุการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA. 

ประวติัการฝึกอบรม • วฒิุบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รุ่นท่ี 22/2545 

• ประกาศนียบตัร Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ลิฟว่ิงแลนดแ์คปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    

จดทะเบียนอ่ืน (4) 

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั  แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
4. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สุธา

กญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (6) 

1. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั ขนัธ์ จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ปรุส (2008) จ ากดั  
5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ                         

เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
6. กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 13 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการในปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปี 2564 

: 12/12 
: 1/1 
: 4/4 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) : ไม่มี  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
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5. นายประดษิฐ์ ทีฆกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่ง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

อาย ุ 63  ปี 

วฒิุการศึกษา • นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• เนติบณัฑิตไทย 
• ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program รุ่นท่ี 29, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั     
จดทะเบียนอ่ืน (4) 

1. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
4. กรรมการ/ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (35) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั รอยลับางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั  
5. ประธานกรรมการ บริษทั เอ. เอน็. บี. ลาบอราตอร่ี (อ  านวยเภสชั) จ ากดั 
6. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพเซฟดรัก จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
10. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
12. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
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13. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
14. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
15. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
16. กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
17. กรรมการ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
18. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 
19. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
21. กรรมการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
22. กรรมการ บริษทั บางกอกแอร์เวยส์โฮลด้ิง จ ากดั 
23. กรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จ ากดั  
24. กรรมการ บริษทั บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลดไ์วดไ์ฟลทเ์ซอร์วิส จ ากดั 
25. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก ้จ ากดั 
26. กรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวิเอชัน่ จ ากดั 
27. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
28. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ แชนแนล โฮลด้ิง จ ากดั 
29. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ ทีวี จ ากดั 
30. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
31. กรรมการ บริษทั เชน้จ ์2561 จ ากดั 
32. กรรมการ บริษทั เอ-ไทม ์มีเดีย จ ากดั 
33. กรรมการ บริษทั วนั สามสิบเอด็ จ ากดั 
34. กรรมการ บริษทั เอก็แซ็กท ์ซีเนริโอ จ ากดั 
35. กรรมการ บริษทั แอก็ซ์ สตูดิโอ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 13 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการในปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปี 2564 

: 12/12 
: 1/1 
: 4/4 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) : 3,000,000 หุน้ (0.02%)  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
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