
 

 

                                            

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นางญาดา พัฑฒฆายน 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบรษัิท 

อาย ุ:    52 ปี 
การศึกษา   

 APC, Stern School of Business, New York University, USA 

 MBA, Sasin School of Management, Chulalongkorn University 

 BBA, Marymount University, Virginia, USA 
 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท/กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท ปริน๊สต์ัน้ พารค์ สวีท จ ากดั 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 Brand manager, Unilever Thai Holdings 

 กรรมการบรษัิท/กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท ปริน๊สต์ัน้ พารค์ สวีท จ ากดั 
 

การฝึกอบรม 
 International Practicum Singapore (Accreditation and Quality 

Improvement) Organized by Joint Commission International 

  7 Habits of highly Effective Leaders Organized by Pacrim Group 

 Introduction to Sustainability Reporting and the GRI Standards,  
GRI Academy 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนหุน้ 37,776,210 หุน้ คิดเป็น 0.29% 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  -ไมม่ี- 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า เป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการทีมี่สภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นางญาดา พฑัฒฆายน 

- - 
1 แหง่ 

1. กรรมการบรหิาร บรษัิท 
ปริน๊สต์ัน้ พารค์ สวีท จ ากดั 

- 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท จ านวน 3 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั) 

  
จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 

หมายเหตุ นางญาดา พัฑฒฆายน  มีสว่นไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายพงษพ์ัฒน ์ปธานวนิช 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบรษัิท 

อาย ุ:    70 ปี 
การศึกษา   

 แพทยศ์าสตรบ์ณัฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท 
บรษัิท โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั (มหาชน) 

 เลขาธิการ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร  บรษัิท โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท  บรษัิท โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั 
(มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 

การฝึกอบรม 

 หลกัสตูร The role of Chairman (RCM) ปี 2545 
จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Directors Certification Program 42/2004 
จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนหุน้  - ไมม่ี- 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  -ไมม่ี- 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการทีมี่สภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายพงษพ์ฒัน ์ปธานวนิช 1 แหง่ 1. กรรมการผูจ้ดัการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลมหาชยั 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

1 แหง่ 1. กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรษัิท บรษัิท 
โรงพยาบาลเจา้พระยา 
จ ากดั (มหาชน) 
 

1. กรรมการผูจ้ดัการ / 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
มหาชยั จ ากดั 
(มหาชน) 
2. กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรษัิท บรษัิท 
โรงพยาบาลเจา้พระยา 
จ ากดั (มหาชน) 
 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท จ านวน 10 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2555 จนถึงปัจจบุนั) 
  

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
หมายเหตุ นายพงษพ์ัฒน ์ปธานวนิช  มีสว่นไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายประมุข อุณจักร 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบรษัิท 

อาย ุ:    46 ปี 
การศึกษา   

 แพทยศ์าสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

 วฒุิบตัรศลัยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 General practitioner, Pra A-Jarn Phan Arjaro Hospital Sakolnakorn 

 การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ศลัยแพทยโ์รงพยาบาลอตุรดิตถ ์

 ศลัยแพทยท์ั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม 

 กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
การฝึกอบรม -ไมม่ี- 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท :       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนหุน้ 100,000,000 หุน้ คิดเป็น 0.76% 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการทีมี่สภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายประมขุ อณุจกัร 1 แหง่ 1. กรรมการบรหิาร บรษัิท 

เชียงใหมร่ามธุรกิจ
การแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 

2 แหง่ 1. กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม จ ากดั 
2. กรรมการบรหิาร
โรงพยาบาลเทพปัญญา 
(บรษัิท เทพปัญญาธุรกิจ 
จ  ากดั) 
 

1. กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
เชียงใหมร่าม จ ากดั 
2. กรรมการบรหิาร
โรงพยาบาลเทพ
ปัญญา (บรษัิท เทพ
ปัญญาธุรกิจ จ  ากดั) 
3. กรรมกรบรหิาร 
บรษัิท เชียงใหมร่าม
ธุรกิจการแพทย ์
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท จ านวน 3 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั) 

 
จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
หมายเหตุ นายประมุข อุณจักร มีสว่นไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ เนื่องจา กเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้  และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ
หนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายชัยนรินทร ์สายรังษี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อาย ุ:    52 ปี 
การศึกษา   

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีสาขาการเงิน มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 
 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แอดไวเซอรี ่วนั จ ากดั 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ  บรษัิท บางกอก ซิตี ้แอดไวเซอรี ่
จ ากดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แอดไวเซอรี ่วนั จ ากดั 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 
การฝึกอบรม 
 - ไมม่ี- 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนหุน้ VIBHA - ไมม่ี- 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมม่ี- 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
กิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการทีม่ีสภาพ
เดยีวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายชยันรนิทร ์สายรงัษี 
 

- - 1 แหง่ 1. กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท 
แอดไวเซอรี่ วนั จ ากดั 

- 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จ านวน 3 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั) 

 
จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 
 
หมายเหตุ นายชัยนรินทร ์สายรังษี  มีสว่น ไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายแพทยพ์ิชญ   สมบูรณสิน  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   -ไมม่ี-  

    (เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบั 

    การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทครัง้แรก) 

อาย ุ:    49 ปี 
การศึกษา  

 แพทยศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท /กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ และ 
  อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บรษัิท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท บรษัิท รามนครา จ ากดั 

 กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 

 กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จ ากดั   
 (โรงพยาบาลสขุมุวิท) 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 แพทยโ์รคผิวหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์โรงพยาบาลรามค าแหง 

 ที่ปรกึษางานทั่วไป (Consultant) โรงพยาบาลรามค าแหง 

 กรรมการบรษัิท บรษัิท รามนครา จ ากดั 

 กรรมการบริ ษัท กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ  และ
อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บรษัิท โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ และอ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
บรษัิท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท และ กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 

 กรรมการบรษัิท และ กรรมการบรหิาร บรษัิท ปิยะศิร ิจ ากดั (โรงพยาบาลสขุมุวิท) 
 
การฝึกอบรม -ไมม่ี- 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนหุน้  - ไมม่ี- 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  -ไมม่ี- 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

กิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการทีม่ีสภาพ
เดยีวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายพิชญ สมบรูณสิน 1 แหง่ 1. กรรมการบรษัิท/

กรรมการบรหิารความเสี่ยง
และการลงทนุ และ
อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั 

3 แหง่ 1. กรรมการบรษัิท บรษัิท 
รามนครา จ ากดั  
 (มหาชน) 
2. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท        
ปิยะศริ ิจ ากดั 
(โรงพยาบาลสขุมุวิท) 
3. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท 
โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากดั 

1. กรรมการบรษัิท บรษัิท 
รามนครา จ ากดั  
2. กรรมการบรษัิท/
กรรมการบรหิารความเสี่ยง
และการลงทนุ และ
อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท        
ปิยะศริ ิจ ากดั (โรงพยาบาล
สขุมุวิท) 
4. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท 
โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั) 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

-ไมม่ี- 
  

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
-ไมม่ี- 
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