สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
1. นายจอห์น ลี โกะชุน
อายุ

78 ปี

ตาแหน่ง กรรมการ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ กุมภาพันธ์ 2562 ( 3 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
ส.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ก.พ. 2562 – ปั จจุบนั

- ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA, Adventist University of the Philippines.
- ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. Adventist University of the Philippines.
- Master of Public Health (MPH), Loma Linda University.
- Role of the Chairman Program 2018 (RCP 43/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2022 (DCP 23/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- St Lukes Medical Center, Quezon City, Phillipines 1969
- Loma Linda University Medical Center, Loma Linda CA, USA 1973
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543 – 2550
กรรมการ
2543 – 2550
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2551 – 2553
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2551 – 2553
กรรมการบริหาร

บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – 2562
ประธาน
2552 – 2553
ประธาน
2552 – 2553
ประธาน
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ & Principal Consultant

2541 – 2543
2536 – 2541

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูจ้ ดั การทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จากัด
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore) Parkway Health,
(now part of IHH Healthcare, listed in Kuala Lumpur &
Singapore.)
Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.
Gleneagles International.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้
พิจารณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3

ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้
กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้

10/10 ครัง้
1/1 ครัง้

2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
อายุ

46 ปี

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เมษายน 2557 ( 8 ปี )
ประวัติการศึกษา

- B.A. in Business Management, Pine Manor College, Boston, USA
- M.Sc. in Business Administration (Financial Economics, Boston University, USA
- Ph.D. in Business Administration, Bangkok University in cooperation with University of
Nebraska-Lincoln, USA

ประวัติการอบรม

- Executive Development Program (EDP 19/2019) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Director Diploma Examination (62/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Family Business Governance 2018 (FBG 12/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 (ITG 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic CFO in Capital Markets (4/2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Advance Audit Committee Program 2016 (AACP 22/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554 - ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
2552 - ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด
บริษัท มิลเลี่ยนพิกซ์ สตูดิโอ จากัด
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้
พิจารณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้
กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

10/10 ครัง้
1/1 ครัง้
5/5 ครัง้

3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
อายุ

62 ปี

ตาแหน่ง กรรมการ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ พฤศจิกายน 2558 (7 ปี )
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program 2006 (DCP 71/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารจัดการระดับสูง
- การพัฒนาสาหรับผูบ้ ริหาร (EDP)
- การบริหารความเสี่ยง Allianz Management Institute

ประวัติการทางาน
2564 - ปั จจุบนั
2562 - 2564
2558 - 2562

กรรมการ, กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการ Chief Financial Officer
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จากัด
บริษัท วีเอ็มอีเอ จากัด
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จากัด
บริษัท พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จากัด
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3

2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้
พิจารณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้
กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

10/10 ครัง้
1/1 ครัง้

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่
1. ดร. อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
อายุ

59 ปี

ตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 130/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 29 /2019
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง “การเสริมสร้างสังคมสันติสขุ ” รุน่ ที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 2017/2018

ประวัติการทางาน
2547 - ปั จจุบนั
2564 - ปั จจุบนั

- หุน้ ส่วนอาวุโส
- ประธานคณะกรรมการ

บริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด
บริษัท ทีวีบรู พา จากัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - ปั จจุบนั
- กรรมการอิสระ
2556 - ปั จจุบนั
- กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2557 - 2564
- กรรมการ
2557 - 2561
- กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2548 - 2551
- กรรมการ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 -2558
- กรรมการ
2552 - 2553
- กรรมการ

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท แม็ทชิ่งสตูดิโอ จากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปิ ตอล จากัด
บริษัท ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้
พิจารณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3

ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้
กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

2. นายธานี มณีนุตร์
อายุ

45 ปี

ตาแหน่ง กรรมการ
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Mechatronics Engineering, Japanese International Cooperation Agency (JICA)
scholarship.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทางาน
2565 - ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - 2564
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
2558 - 2563
Chief Business Development Officer

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จากัด
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
บริษัท พิษณุเวช จากัด
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด
บริษัท ใกล้บา้ น ใกล้ใจ จากัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้
พิจารณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้
กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

