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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
 

 
 
 
 
 
 
 

1. นายศรีภพ สารสาส 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานกลาง 

อาย ุ 63 ปี 

วฒิุการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เทคนิคการแพทย์)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

ประวติัการฝึกอบรม • ประกาศนียบตัร Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2547, สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบัตรหลกัสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
(IOD) รุ่นท่ี 22/2545 

• วฒิุบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ลิฟว่ิงแลนดแ์คปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั  
จดทะเบียนอ่ืน  
(จ านวน 4 แห่ง) 
 
 

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทั  แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จ ากดั 
(มหาชน) 
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4. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/
องคก์รอ่ืน (จ านวน 5 แห่ง) 

1. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั ขนัธ์ จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ปรุส (2008) จ ากดั  
5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้า

กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 12 ปี  3 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 : 13/13  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2562 

: 3/3      (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2562 

: 2/2      (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ในปี 2562 

: 2/2      (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

*  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  
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2. นายประดษิฐ์ ทีฆกลุ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

อาย ุ 61 ปี 

วฒิุการศึกษา • นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• เนติบณัฑิตไทย 
• ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program รุ่นท่ี 29, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั     
จดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 3 แห่ง) 

1. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/
องคก์รอ่ืน 
(จ านวน 32 แห่ง) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
5. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
6. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
10. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
12. ประธานกรรมการ บริษทั รอยลับางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั  
13. ประธานกรรมการ บริษทั เอ. เอน็. บี. ลาบอราตอร่ี (อ  านวยเภสชั) จ ากดั 
14. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพเซฟดรัก จ ากดั 
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15. ประธานกรรมการ บริษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 
16. กรรมการ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
17. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 
18. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 
19. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
21. กรรมการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
22. กรรมการ บริษทั บางกอกแอร์เวยส์โฮลด้ิง จ ากดั 
23. กรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จ ากดั  
24. กรรมการ บริษทั บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลด์ไวดไ์ฟลท์เซอร์วิส 

จ ากดั 
25. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก ้จ ากดั 
26. กรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั 
27. กรรมการ บริษทั ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จ ากดั  
28. กรรมการ บริษทั ปราสาททองโอสถ จ ากดั 
29. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย นิเวศน ์จ ากดั 
30. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย สุโขทยั จ ากดั 
31. กรรมการ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
32. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 12 ปี 3 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 : 13/13  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2562 : 14/14  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงในปี 2562 

: 2/2      (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ในปี 2562 

: 2/2     (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : 9,000,000 หุน้ (0.06%)  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

*  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  
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3. นายวรีะวงค์ จติต์มติรภาพ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

อาย ุ 62 ปี  

วฒิุการศึกษา • นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

• นิติศาสตรมหาบณัฑิต (LLM.) University of Pennsylvania 
• เนติบณัฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกท่ีสอบเป็น           
เนติบณัฑิตรัฐนิวยอร์คได้ 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 12 (วตท. 12) สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณ์ • กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี 
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษทัจดทะเบียนหลกัทรัพยใ์น
สิงคโปร์) 

• กรรมการบริษทั/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั   
จดทะเบียนอ่ืน  
(จ านวน 6 แห่ง) 

1. กรรมการ/ กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
บริษทั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 



  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1 
  

 

หนา้ 6 จาก 16 หนา้ 
 

4. กรรมการ บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
5. กรรมการ  Frasers Centrepoint Limited (บ ริษัทจดทะเ บียนในตลาด

หลกัทรัพยสิ์งคโปร์)  
6. กรรมการและกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 

จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษทั/
องคก์รอ่ืน (จ านวน 3 แห่ง) 

1. Senior Partner  บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) นบัตั้งแต่เร่ิม

ก่อตั้ง 
3. วิทยากรของสถาบนัพระปกเกลา้   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 4 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 : 12/13 (คิดเป็นร้อยละ 92) 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 
2562 

: 9/10   (คิดเป็นร้อยละ 90) 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ในปี 2562 

: 2/2     (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

*  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  
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4. นางนฤมล  น้อยอ ่า 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ / รักษาการกรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่  / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 

อาย ุ 63 ปี 
วฒิุการศึกษา • ปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร)  มหาวิทยาลยั 

นอร์ทเทก็ซสัสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บันฑิต ( เ กียรตินิยม) การ เ งินและการคลัง        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการฝึกอบรม • CEO CLUB 2019 หวัขอ้ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE 
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

• CEO CLUB 2019 หวัขอ้ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยาย
โดย  Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and 
Innovation, SEAC Lifelong Learning Center 

• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 
5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session)  

• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 
3/2562 หวัขอ้ “การทบทวนการก ากบัดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” 

• TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 
1/2562  หวัขอ้ “นโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาดทุนและการ
สนบัสนุนการท างานของบริษทัจดทะเบียน”  

• หลกัสูตร “นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน” (วธอ.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัวิทยาการตลาด
ทุน  (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1 
  

 

หนา้ 8 จาก 16 หนา้ 
 

 TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness”     
จดัโดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ร่วมกบัสถาบนั IMD 

• หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 13 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.13) 

• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program รุ่นท่ี 107  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

• Financial Executive Development Program รุ่นท่ี 12 จดัโดย The Thai Institute 
of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions 

• Applied International Management Program, Sweden จดัโดยรัฐบาลสวีเดน 
รางวลัเกียรติยศ  มลูนิธิเพ่ือสงัคมไทย โครงการหน่ึงลา้นกลา้ความดีตอบแทนคุณแผน่ดิน  

   1. นกับริหารดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2562 
   2. สตรีตวัอยา่งแห่งปี ประจ าปี 2562 
 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019  

- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical 
Industry 

ประสบการณ์ • ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 2 แห่ง) 

1. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/
องคก์รอ่ืน (จ านวน 20 แห่ง) 

1. กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
2. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
5. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
9. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
10. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
12. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
13. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
14. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 
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15. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
16. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
17. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
18. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยั จ ากดั 
19. ประธานกรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 1 ปี 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 : 11/11  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2562 : 13/13  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงในปี 2562 

: 2/2      (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* :  5,500,000 หุน้ (0.03%) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

        *  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  
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5. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากลุ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

อาย ุ 87 ปี 
วฒิุการศึกษา • แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล 

• Diplomate  of  American Board  of  Surgery 
• Fellow  American  College  of  Surgeons 
• Fellow  American  College  of  Chest  Physicians 
• Fellow  Royal  College  of  Surgeons  of  Thailand 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation  Program  รุ่นท่ี 45 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • หวัหนา้ฝ่ายศลัยกรรม สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
• ผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทกัษ ์ 
• ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/
องคก์รอ่ืน (จ านวน 8 แห่ง) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั  
2. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั วฒันเวช จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
5. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
6. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
8. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน)  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 25 ปี 6 เดือน  /ตั้งแต่ปี 2537 
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จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 : 13/13  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2562 : 14/14  (คิดเป็นร้อยละ 100)  
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562 

: 3/3      (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 
นายแพทยจุ์ลเดช  ยศสุนทรากลุ               
คู่สมรส            

: รวม 50,060,490 หุน้ (0.32%)    
   49,530,490 หุน้ 
       530,000  หุน้  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่  
 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

   *  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  
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6. นายสุภัค ศิวะรักษ์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั ไม่มี  

อาย ุ  63  ปี 

วฒิุการศึกษา 
 

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาโท ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ Tufts University, Massachusetts 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาองักฤษ Georgetown University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประวติัการฝึกอบรม • วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 2550  
• หลกัสูตรผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน (FINEX IV)  
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.)  รุ่นท่ี 10  
• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 

• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคม
ส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 

• หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 26/2017) สมาคม
ส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ 
 
 
 
 

• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษทัภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพยส์าทร จ ากดั  
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพฒันาบริษทั
จดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ธนาคารซีไอเอม็บี 
ไทย จ ากดั (มหาชน)  

• กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน     
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

• ประธานกรรมการ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั  
• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต    
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ   
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
• ผูอ้  านวยการอาวโุส (SVP), ผูอ้  านวยการ (FVP), รองผูอ้  านวยการ (VP) และ       
ผูช่้วยรองผูอ้  านวยการ (AVP) – ฝ่ายสินเช่ือโครงการ  ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

• นกัวิจยั  สถาบนัวิจยัเพ่ือการบริการดา้นการศึกษา Fishman – Davidson, 
University of Pennsylvania 

• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
การด ารงต าแหน่งในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืน  
 (จ านวน 2 แห่ง) 

1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและก ากบัดูแลกิจการ 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษทั/
องคก์รอ่ืน (จ านวน 3 แห่ง) 

1. กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
2. ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย กลุ่มบริษทั จาร์ดีน แมธทีสนั 
3. กรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เสนอแต่งตั้งใหม่ 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่  

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั :  ไม่มี 

   *  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  



  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1 
  

 

หนา้ 14 จาก 16 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั ประธานคณะผูบ้ริหารโรงพยาบาล กลุ่ม 1  

อาย ุ 50  ปี 
วฒิุการศึกษา 
 

• FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow 
• MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science,Technology and 

Medicine, University of London, United Kingdom 
• Diploma in Clinical Science/ มหาวิทยาลยัมหิดล     
• แพทยศาสตรบณัฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 74, สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 107/2557 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้ ส าหรับผูบ้ริหาร
ทางการแพทย ์(ปธพ.1) 

• Advanced Management, Harvard Business School, Executive 
Education  Program (AMP) U.S.A 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 20 (วตท.20) / สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
• หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.)  รุ่นท่ี 7 / คปภ. 

ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

• รองประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่ม 1 และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• รองผูอ้  านวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
• รองผูอ้  านวยการ/โรงพยาบาลบีเอน็เอช 
• ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://bmc.bdms.co.th/contents/knowledge/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b7E97E804-A2B5-4D06-8FCC-EAAA74BDF33F%7d&ID=2023&RootFolder=*


  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1 
  

 

หนา้ 15 จาก 16 หนา้ 
 

ประสบการณ์ทางการแพทย ์
• อาจารยภ์าควิชาศลัยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

• Clinical and Research Fellow/ศลัยกรรมต่อมไร้ท่อ  Hammersmith Hospital, 
United Kingdom 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืน   

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/
องคก์รอ่ืน (จ านวน 23 แห่ง) 

1. กรรมการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จ ากดั  
2. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
5. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
10. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
12. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั 
13. ประธานกรรมการ  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
14.  กรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จ้ี จ ากดั  
15. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
16. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิค จ ากดั 
17. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
18. กรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั 
19. กรรมการ บริษทั ประนนัทภ์รณ์ จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั ปราสาททองโอสถ จ ากดั 
21. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย นิเวศน ์จ ากดั 
22. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย สุโขทยั จ ากดั 
23. กรรมการ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เสนอแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : 549,377,610 หุน้ (3.46%) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : เป็นนอ้งสาว นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ 
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หนา้ 16 จาก 16 หนา้ 
 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ (โปรดดูหมายเหตุประกอบ) 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั :  ไม่มี 
 
หมายเหต ุ:   เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562  แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ไดต้กลงปฏิบติัตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง

เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BA) และส านกังาน ก.ล.ต. มีค  าสั่งห้าม
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะสามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนไดอี้กเม่ือพน้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้  ซ่ึงปัจจุบนัไดค้รบก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้  
เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2563 

 ดงันั้น ณ วนัท่ีเสนอแต่งตั้ง แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ฯ จึงมีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการตามกฎหมาย  
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

   *  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  

 


