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ประวัตกิรรมการทีเ่สนอชื่อเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร  
(อายุ 67 ปี) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
พฒันาความยั่งยืน 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ (นับถงึเดือนธันวาคม 2563) 1 ปี  1 เดือน  

วุฒกิารศึกษา  แพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

 วว. อายรุศาสตร ์แพทยสภา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 211/2015 

 Director Accreditation Program (DAP)  124/2016 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทโดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่
สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ 11 ม.ค. 64) 

ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท 9/9 ครัง้ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่นยืน 2/2 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการที่อาจท า
ให้เกดิความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับริษัท 

ไมม่ี 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 
ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 
พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563 สมาชิกวฒุิสภา รฐัสภา 
พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562 รฐัมนตรชีว่ย  กระทรวงศกึษาธิการ 
ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560 อธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558 กรรมการสภา มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  
(อายุ 62 ปี) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
(นับถงึเดือนธันวาคม 2563) 

2 ปี  3 เดือน  

วุฒกิารศึกษา  

 ปี 2523 วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ปี 2525 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand) 

 ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London 

 ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand) 

 ปี 2551 หลกัสตูรผูบ้รหิารยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี 12 

 ปี 2558 Fellow of  American College of Physician 

 ปี 2559 Fellow of  Royal College of Physician (LONDON) 

 ปี 2561 หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปธ) รุน่ท่ี 6 วิทยาลยัศาลรฐัธรรมนญู 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 244/2017 

 IT Governance and Cyber Resilience Program 
(ITG) 15/2020 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิทโดยนับรวมการถอื
หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(ณ 11 ม.ค. 64) 

ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท 9/9 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 2/2 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์ับ
บริษัท 

ไมม่ี 
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ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 
2563- ปัจจบุนั                     กรรมการอิสระ                              บรษัิท เพรซิเดนท ์เบเกอรี ่จ ากดั (มหาชน) 
ต.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อารเ์อฟเอส จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั คณบดี  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวนภาภรณ ์เดชอัคราช  
(อายุ 46 ปี) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
(นับถงึเดือนธันวาคม 2563) 

3 ปี  7 เดือน  

วุฒกิารศึกษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 152/2018 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิทโดยนับรวมการถอื
หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(ณ 11 ม.ค. 64) 

จ านวน 100 หุน้ 
 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
 

คณะกรรมการบรษัิท 8/9 ครัง้ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์ับ
บริษัท 

ไมม่ี 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 
พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ / ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ   บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 
2559 – พ.ค. 2562 เลขานกุารและผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตัิการ บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั 
2550 - 2558 Business Unit Assistant บรษัิท ซาโนฟ่ี - อเวนตีส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 




