
 

 

ข้อมลูของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ชอื-นามสกุล ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 

อายุ  69 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร  

 และรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลมิ หาญพาณิชย์ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 7.19 (ลดลง 1.32% ในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดษุฎีบณัทิตกิตติมศกัดิ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  
  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วฒุบิตัร ผู้ เชียวชาญ สาขาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วฒุบิตัร กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสขุ รุ่นที 5 คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประกาศนียบตัร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที 10 แพทยสภา 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore 

Management University 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC 

Montreal, Canada 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese 

American 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน  

ผู้บริหารในกจิการอนืใน - ไม่ม ี- 

ปัจจบุัน กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 แห่ง) 

2562 - ปัจจุบนั อปุนายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ 
2560 - ปัจจุบนั อนกุรรมการ / สํานกังานประกนัสงัคม 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะกรรมการพฒันาระบบบริการสขุภาพ / กระทรวงสาธารณสขุ 
2558 - ปัจจุบนั อปุนายกท ี3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. โสธรเวชกิจ  
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. พาร์คอินน์สระบรีุ  
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์  
2556 - 2564 กรรมการ / บจก.อยธุยาการแพทย ์ 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์  
2535 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์  
กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564  จํานวน 6 ครัง จากทงัหมด 6 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จํานวน 4 ครัง จากทังหมด 4 ครัง 

วันทไีด้รับแต่งตังเป็นกรรมการ  24 พฤศจิกายน 2536 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบริษัท 29 ปี 

สงิทส่ีงมาด้วยลําดบัที 7 



 

 

ชอื-สกุล ศ.(พเิศษ) พิภพ วีระพงษ์ 

อายุ 60 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท LL.M., Harvard University, USA 

 ปริญญาโท LL.M., Taxation, Boston University, USA 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เนติบณัฑติ สถาบนัเนติบณัฑิตยสภา 

 ประกาศนยีบตัร International Taxation,  Harvard University, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน (1 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอนืใน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์เฮาส์ 

ปัจจบุัน กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 

2545 – ปัจจุบนั หุ้นสว่น / บจก. ลอว์อลัลายแอนซ์  

กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564       จํานวน 5 ครัง จากทงัหมด 6 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จํานวน 5 ครัง จากทงัหมด 5 ครัง 

วันทไีด้รับแต่งตังเป็นกรรมการ  9 เมษายน 2547 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบริษัท 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  - ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือทปีรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /  -  ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ  

ทอีาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา    

 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมทงัด้านคุณวฒุ ิ  

ขอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการอิสระ            และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทงัยงัมีคุณสมบตัิ 

ทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกนิ 9 ปีเป็นกรรมการอสิระ  สอดคล้องกบันยิามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสงิทสี่งมาด้วย  

ต่อไปอกีวาระหนึง    ลาํดบัที 9) จงึเห็นควรได้รบัเลือกตงัให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ       

หนึง



 

 

ชอื-นามสกุล นายวรวีร์ เกียรตินิยมศกัด ิ

อายุ 42 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสยีง 

  เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี-  

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงนิ 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ผู้บริหารในกจิการอนืใน - ไม่ม ี- 

ปัจจบุัน กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง) 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจงิ เซน็เตอร์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์ 

2559 - 2564  กรรมการ / บจก. อยธุยา การแพทย์ 

กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564   จาํนวน 6 ครัง จากทงัหมด 6 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564  จํานวน 4 ครัง จากทงัหมด 4 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง ปี 2564  จํานวน 4 ครัง จากทงัหมด 4 ครัง 

วันทไีด้รับแต่งตังเป็นกรรมการ  23 มถินุายน 2563 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 

    



 

 

 

   

ชอื-สกุล นายภมูิพฒัน์ ฉตัรนรเศรษฐ 

อายุ 37 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสยีง  

  ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการการ 

  ลงทนุ, CASS Business School, 

  City University London, สหราชอาณาจกัร 

 ปริญญาโท  สาขาการเงิน, Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑติ สาขาการจดัการและระบบสารสนเทศ  Curtin  

  University of Technology, ประเทศออสเตรเลยี 

  ประกาศนียบตัรผู้สอบผ่าน CFA ระดบั 1  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน  

ผู้บริหารในกจิการอนืใน - ไม่ม ี-   

ปัจจบุัน กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง) 

2564 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษัท ฟินฟินิท แอสเซ็ท จํากดั 

2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บริษัท หยู่อ ีพร็อพเพอร์ตี จํากดั 

กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564   จาํนวน 6 ครัง จากทงัหมด 6 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564  จํานวน 4 ครัง จากทงัหมด 4 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง ปี 2564  จํานวน 4 ครัง จากทงัหมด 4 ครัง 

วันทไีด้รับแต่งตังเป็นกรรมการ  23 มถินุายน 2563 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 


