
สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3  

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

1. นายจอหน์ ลี โกะชุน                    
อายุ 78  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ กมุภาพนัธ ์2562 ( 3 ปี ) 

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

ประวัติการท างาน 
ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ                 บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท                   บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
2543 – 2550  กรรมการ    บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2543 – 2550  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2553  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บรษัิท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2553  กรรมการบรหิาร   บรษัิท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560 – 2562  ประธาน    บรษัิท พรเีมียร ์โฮม เฮลท ์แคร ์จ  ากดั 
2552 – 2553  ประธาน    โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
2552 – 2553  ประธาน    โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบรุ ี
2553 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ & Principal Consultant MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore) Parkway Health, 
       (now part of IHH Healthcare, listed in Kuala Lumpur & 

Singapore.) 
2541 – 2543  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.  
2536 – 2541  ผูจ้ดัการทั่วไป   Gleneagles International.  

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียได ้
 พิจารณาเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิ
 เหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  ไมมี่  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    
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คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ได ้
 กระท าโดยทจุรติ 

      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา  
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท    10/10 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้                    1/1 ครัง้   
 
 

2. ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย 
อายุ 46  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 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) สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
   - Director Diploma Examination (62/2018) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - Family Business Governance 2018 (FBG 12/2018) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

    - IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 (ITG 4/2017) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
    - Strategic CFO in Capital Markets (4/2016) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
    - Advance Audit Committee Program 2016 (AACP 22/2016) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
    - Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2554 - ปัจจบุนั   รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานนักลงทนุสมัพนัธ ์ บรษัิท จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 
2552 - ปัจจบุนั   เลขานกุารบรษัิท    บรษัิท จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 

บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2558 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท   บรษัิท มินิแม็กส ์เวนเจอร ์จากดั 
2564 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท   บรษัิท มิลเลี่ยนพิกซ ์สตดูิโอ จากดั 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียได ้
 พิจารณาเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิ
 เหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
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การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  ไมมี่  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    

คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ได ้
 กระท าโดยทจุรติ 

      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา  
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท    10/10 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564          1/1 ครัง้   
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   5/5 ครัง้   
 
 

3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค                  

อายุ 62 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ  

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ พฤศจิกายน 2558 (7 ปี )  

ประวัติการศึกษา      - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี คณะพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   - ปรญิญาโท สาขาบญัชี คณะพาณิชยศ์าตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม           - Director Certification Program 2006 (DCP 71/2006) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - การบรหิารจดัการระดบัสงู 
   - การพฒันาส าหรบัผูบ้รหิาร (EDP) 
   - การบรหิารความเสี่ยง Allianz Management Institute 

ประวัติการท างาน 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ, กรรมการบรหิาร  บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
   และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
2562 - 2564  รกัษาการ Chief Financial Officer  บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2562  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– สกลนคร จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลราชธานี จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ  ากดั 
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชมุพร จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรสีะเกษ จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล  าพนู จ ากดั 
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2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท   บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุยั จ  ากดั 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท บา้นฉาง บสิสิเนส ดีสทรคิท ์จ ากดั  
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท     บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั 
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์จ  ากดั 
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท     บรษัิท สหแพทยพ์ิจิตร จ  ากดั 
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั 
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท     บรษัิท วี เรสซิเดนซ ์จ ากดั 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียได ้
 พิจารณาเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิ
 เหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  ไมมี่  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    

คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ได ้
 กระท าโดยทจุรติ 

      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา  
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท    10/10 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564               1/1 ครัง้   
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ 

1. ดร. อนุพนัธ ์กจินิจชีวะ 

อายุ 59 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ  

ประวัติการศึกษา   - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   - ปรญิญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   - ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการพฒันา) คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ 
   สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ (NIDA)                                         

ประวัติการอบรม           - Successful Formulation and Execution of  Strategy (SFE) 26/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
   บรษัิทไทย (IOD)       
   - Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)                      

- Director Certification Program (DCP) 130/2553 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)                                                                                                             
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ" ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
(หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 29 /2019 

   - หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู “การเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุ” รุน่ที่ 8 สถาบนัพระปกเกลา้ 2017/2018 

ประวัติการท างาน 
2547 - ปัจจบุนั  - หุน้สว่นอาวโุส   บรษัิท ส  านกักฎหมายสากล ธีรคปุต ์จ ากดั 
2564 - ปัจจบุนั  - ประธานคณะกรรมการ  บรษัิท ทีวีบรูพา จ ากดั 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
2563 - ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ   บรษัิท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)  
2556 - ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ    บรษัิท ไทยโพลีอะครลิิค จ  ากดั (มหาชน) 
   และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2557 - 2564  - กรรมการ    บรษัิท ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน)   
2557 - 2561  - กรรมการอิสระ   บรษัิท ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
   และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2548 - 2551              - กรรมการ    บรษัิท แม็ทชิ่งสตดูิโอ จ ากดั (มหาชน)    

บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2551 -2558                - กรรมการ   บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์อลัฟาแคปิตอล จ ากดั 
2552 - 2553               - กรรมการ   บรษัิท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์จ  ากดั       

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียได ้
 พิจารณาเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิ
 เหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  ไมมี่  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
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ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    

คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ได ้
 กระท าโดยทจุรติ 

      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 

2. นายธานี มณีนุตร ์

อายุ 45 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ  

ประวัติการศึกษา        - ปรญิญาตร ีสาขา Mechatronics Engineering, Japanese International Cooperation Agency (JICA) 
scholarship. 

   - ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

ประวัติการท างาน 
2565 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
2563 - 2564  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ   บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2558 - 2563  Chief Business Development Officer  บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– สกลนคร จ ากดั 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท พิษณเุวช จ ากดั 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์จ  ากดั 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท สหแพทยพ์ิจิตร จ  ากดั 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท    บรษัิท ใกลบ้า้น ใกลใ้จ จ ากดั 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียได ้
 พิจารณาเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิ
 เหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  ไมมี่  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    

คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ได ้
 กระท าโดยทจุรติ 

      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 


