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ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั

1. นายศรีภพ สารสาส
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง

กรรมการ

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกากับดูแล
กิจการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานกลาง
63 ปี

อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
(จานวน 4 แห่ง)

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เทคนิ คการแพทย์ ) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ประกาศนี ยบัตร Audit Committee Program รุ่ นที่ 1/2547, สมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนี ย บัต รหลัก สู ต ร สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษ ท
ั ไทย
(IOD) รุ่ นที่ 22/2545
• วุฒิบต
ั ร สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษท
ั โรแยลซี รามิคอุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษท
ั ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด
(มหาชน)
•
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4. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สุ ธากัญจน์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั /
1. กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
องค์กรอื่น (จานวน 5 แห่ง)
2. กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั ขันธ์ จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั ปรุ ส (2008) จากัด
5. กรรมการ มูลนิ ธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ า
กัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 12 ปี 3 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 : 13/13 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
: 3/3 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
พิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง : 2/2 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ : 2/2 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ในปี 2562
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
* จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
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2. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการ

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการกากับดูแล
กิจการ
อายุ
61 ปี
วุฒิการศึกษา
• นิ ติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
• Director Certification Program รุ่ นที่ 29, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
1. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนอื่น (จานวน 3 แห่ง) 2. กรรมการ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
3. กรรมการ/ กรรมการบริ หาร บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั /
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
องค์กรอื่น
2. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
(จานวน 32 แห่ง)
3. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
5. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
11. กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮ็ลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
12. ประธานกรรมการ บริ ษทั รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
13. ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด
14. ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพเซฟดรัก จากัด
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ประธานกรรมการ บริ ษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด
กรรมการ บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
กรรมการ บริ ษทั บริ การภาคพื้นการบิ นกรุ งเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์ วิส
จากัด
25. กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัด
26. กรรมการ บริ ษทั สิ นสหกล จากัด
27. กรรมการ บริ ษทั ไทยปิ โตรเลียมเซอร์วิส จากัด
28. กรรมการ บริ ษทั ปราสาททองโอสถ จากัด
29. กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย นิเวศน์ จากัด
30. กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย สุ โขทัย จากัด
31. กรรมการ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
32. กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 12 ปี 3 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 : 13/13 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2562 : 14/14 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความ
: 2/2 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
เสี่ ยงในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ : 2/2 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ในปี 2562
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: 9,000,000 หุน้ (0.06%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะ
: ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
* จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
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3. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

อายุ

62 ปี

วุฒิการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
• เนติบณ
ั ฑิตไทย และเป็ นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่ ส อบเป็ น
เนติ บณ
ั ฑิตรัฐนิ วยอร์ คได้
• Director Certification Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
• กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริ ษทั จดทะเบียนหลักทรัพย์ใน
สิ งคโปร์)
• กรรมการบริ ษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั การบิ นไทย
จากัด (มหาชน)
1. กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
3. กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
(จานวน 6 แห่ง)
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4. กรรมการ บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
5. กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์)
6. กรรมการและกรรมการกากับดูแ ลกิ จการ บริ ษ ทั แอสเสท เวิร ด์ คอร์ ป
จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั /
องค์กรอื่น (จานวน 3 แห่ง)

1. Senior Partner บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
2. วิทยากรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่ ม
ก่อตั้ง
3. วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: 4 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 : 12/13 (คิดเป็ นร้อยละ 92)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี
2562

: 9/10 (คิดเป็ นร้อยละ 90)

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ : 2/2 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ในปี 2562
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ
: ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

* จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

หน้า 6 จาก 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

4. นางนฤมล น้ อยอ่า
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

กรรมการ
กรรมการ/ รั ก ษาการกรรมการผู ้ อ านวยการใหญ่ / กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
63 ปี
• ปริ ญญาโทด้านบริ หารธุ รกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย
นอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บ ั น ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย ม) การเงิ น และการคลั ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
• CEO CLUB 2019 หัวข้อ “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) ครั้งที่
5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session)
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่
3/2562 หัวข้อ “การทบทวนการกากับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”
• TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่
1/2562 หัวข้อ “นโยบายของสานักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการ
สนับสนุนการทางานของบริ ษทั จดทะเบียน”
• หลักสู ตร “นักบริ หารระดับสู งด้านการพัฒนาธุ รกิ จอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน” (วธอ.) รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้า 7 จาก 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness”
จัดโดย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย ร่ วมกับสถาบัน IMD
• หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สาหรับนักบริ หาร
ระดับสูง รุ่ นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program รุ่ นที่ 107 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
• Financial Executive Development Program รุ่ นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute
of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
• Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
รางวัลเกียรติยศ
 มูลนิ ธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่ งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
1. นักบริ หารดีเด่นแห่งปี ประจาปี 2562
2. สตรี ตวั อย่างแห่งปี ประจาปี 2562
 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019
- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical
Industry
ประสบการณ์
• ผูอ
้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• ผูอ
้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
1. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนอื่น (จานวน 2 แห่ง) 2. กรรมการ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั /
1. กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียน
องค์กรอื่น (จานวน 20 แห่ง)
2. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
10. กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
11. กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
12. กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
13. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
14. กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด


หน้า 8 จาก 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

15.
16.
17.
18.
19.
20.

กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้าประกันภัย จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 1 ปี 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 : 11/11 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2562 : 13/13 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
จานวนครั้ งที่ เ ข้า ประชุ มคณะกรรมการบริ หารความ : 2/2 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
เสี่ ยงในปี 2562
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: 5,500,000 หุน้ (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มี คุ ณ สมบัติ ก รรมการตามกฎหมายและไม่ มี ล ัก ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
* จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

หน้า 9 จาก 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

5. นายแพทย์ จุลเดช ยศสุ นทรากุล
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม
ประสบการณ์

กรรมการ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
87 ปี
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Diplomate of American Board of Surgery
• Fellow American College of Surgeons
• Fellow American College of Chest Physicians
• Fellow Royal College of Surgeons of Thailand
• Director Accreditation Program รุ่ นที่ 45 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
•
•
•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั /
องค์กรอื่น (จานวน 8 แห่ง)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

หัวหน้าฝ่ ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลกรุ ณาพิทกั ษ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกรุ งเทพ

ไม่มี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั วัฒนเวช จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
: 25 ปี 6 เดือน /ตั้งแต่ปี 2537
หน้า 10 จาก 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
คู่สมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

: 13/13 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
: 14/14 (คิดเป็ นร้อยละ 100)
: 3/3 (คิดเป็ นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

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

* จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

หน้า 11 จาก 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

6. นายสุ ภัค ศิวะรักษ์
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการอิสระ

อายุ

63 ปี

วุฒิการศึกษา

•

ประวัติการฝึ กอบรม

•

ประสบการณ์

•

ไม่มี
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ น 2550
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 10
• หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสู ตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคม
ส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสู ตร Advance Audit Committee Program (AACP 26/2017) สมาคม
ส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย
กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั บริ หารสิ นทรัพย์สาทร จากัด
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุ กรรมการสรรหาและพัฒนาบริ ษท
ั
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้า 12 จาก 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารซี ไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หารค่าตอบแทน
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
• กรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
• ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (EVP) – ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (EVP) – ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษท
ั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
• ผูอ
้ านวยการอาวุโส (SVP), ผูอ้ านวยการ (FVP), รองผูอ้ านวยการ (VP) และ
ผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ (AVP) – ฝ่ ายสิ นเชื่อโครงการ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
• นักวิจยั สถาบันวิจยั เพื่อการบริ การด้านการศึกษา Fishman – Davidson,
University of Pennsylvania
• ที่ปรึ กษา คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งเอเชี ยและแปซิ ฟิก
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนอื่น
2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ หารความเสี่ ยงและกากับดูแลกิจการ
(จานวน 2 แห่ง)
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั / 1. กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
องค์กรอื่น (จานวน 3 แห่ง)
2. ประธานกรรมการประจาประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั จาร์ดีน แมธทีสนั
3. กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
เสนอแต่งตั้งใหม่
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม : ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
•

* จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
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7. แพทย์ หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

กรรมการ
ประธานคณะผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล กลุ่ม 1
50 ปี
• 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/ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 74, สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 107/2557 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สาหรับผูบ
้ ริ หาร
ทางการแพทย์ (ปธพ.1)
• Advanced Management, Harvard Business School, Executive
Education Program (AMP) U.S.A
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงรุ่ นที่ 20 (วตท.20) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง (วปส.) รุ่ นที่ 7 / คปภ.
• รองประธานคณะผูบ
้ ริ หาร กลุ่ม 1 และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกรุ งเทพ
• รองผูอ
้ านวยการ/ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
• รองผูอ
้ านวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
• ผูช
้ ่วยคณบดี ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• ผูช
้ ่วยคณบดี ฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั /
องค์กรอื่น (จานวน 23 แห่ง)

ประสบการณ์ทางการแพทย์
• อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital,
United Kingdom
ไม่มี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

กรรมการ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
กรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จากัด
ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
กรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จ้ ี จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จากัด
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
กรรมการ บริ ษทั สิ นสหกล จากัด
กรรมการ บริ ษทั ประนันท์ภรณ์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ปราสาททองโอสถ จากัด
กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย นิเวศน์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย สุ โขทัย จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

เสนอแต่งตั้งใหม่

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: 549,377,610 หุน้ (3.46%)

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: เป็ นน้องสาว นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
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มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ใช่ (โปรดดูหมายเหตุประกอบ)
: ไม่มี

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้ตกลงปฏิบตั ิตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง
เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BA) และสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่งห้าม
เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นระยะเวลา 1 ปี และจะสามารถเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบี ยนได้อีกเมื่อพ้นกาหนดดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งปั จจุบนั ได้ครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ดังนั้น ณ วันที่ เสนอแต่งตั้ง แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ฯ จึ งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการตามกฎหมาย
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

* จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

หน้า 16 จาก 16 หน้า

