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ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั

1. นายธงชัย จิรอลงกรณ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการฝึ กอบรม

กรรมการ
กรรมการ /กรรมการบริ หาร
61 ปี
 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 107 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
1 กรรมการ บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด(มหาชน)
จดทะเบียนอื่น (จานวน 2 แห่ง) 2 กรรมการ บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/ 1. รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น (จานวน 7 แห่ง)
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั วี.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั วี.กรุ๊ ป มิตซูออโต้เซลล์ จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั วีเอ็มดี.ออโต้เซลส์ จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั วี.จี.คาร์ จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษทั วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จากัด
7. ประธานกรรมการ บริ ษทั วีเอชดี ออโต้เซลล์ จากัด
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
: 12/12
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2563
: 12/12
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: 3,373,360 หุน้ (0.02%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มี คุ ณ สมบัติ ก รรมการตามกฏหมาย และไม่ มี ล ัก ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
* จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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2. นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
66 ปี
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology , ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 29/2546 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
• Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
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การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (จานวน 4 แห่ง)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น /
กิจการอื่น (จานวน 17 แห่ ง)

1. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็ น
ผูน้ าและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด
(มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/
กรรมการบริ หาร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็ นผูน้ าและกาหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ/ กรรมการทบทวนกล
ยุทธ์และโครงสร้างองค์กร/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
1. กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผูท้ รงคุณวุฒิในสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน
5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
วิทยาศาสตร์ การวิจยั และนวัตกรรม
6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่ อง ด้านการส่ งเสริ มระบบนิเวศ
นวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุ งกฏหมาย กฎและระเบียบ
7. ที่ปรึ กษา คณะกรรมการกากับโครงการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบบริ หาร
จัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
8. ที่ปรึ กษาทรงคุณวุฒิ การจัดทาร่ างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่ าง
แนวทางการจัดสรร และบริ หารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมแห่ งชาติ (สอวช.)
9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของ
เลขาธิ การ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
11. กรรมการ คณะกรรมการอานวยการกลุ่มบริ การทางการแพทย์ สภากาชาด
ไทย
12. คณะกรรมการบริ หารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิ ธิอานันท
มหิ ดล
13. กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึ กษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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14. ที่ปรึ กษา สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
15. ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย
16. ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารมูลนิ ธิมหาวิทยาลัยมหิ ดล
17. กรรมการ บริ ษทั เอสซี บี เท็นเอกซ์ จากัด
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
: 11/12
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

* จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (จานวน 2 แห่ง)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (จานวน 17 แห่ ง)

กรรมการ
กรรมการ
56 ปี
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนี ยบัตร หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครั ฐร่ วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่ นที่ 24 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพาณิ ชย์ สถาบันการบินพลเรื อน
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 100/2556 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 241/2560 สมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่ นที่ 9/2562 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 รองผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ ายปฏิบต
ั ิการ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด
 รองผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายวางแผน บริ ษท
ั การบินกรุ งเทพ จากัด
1. กรรมการ บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั การบินกรุ งเทพบริ การภาคพื้น จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพสมุย จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั กูร์เม่ท์ พรี โม่ จากัด
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6. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
7. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั สิ นสหกล จากัด
10. กรรมการ บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
11. ประธานกรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จากัด
12. ประธานกรรมการ บริ ษทั บริ การภาคพื้นการบินกรุ งเทพเวิลด์ ไวด์ ไฟลท์
เซอร์วิส จากัด
13. กรรมการ บริ ษทั ขนส่ งน้ ามันทางท่อ จากัด
14. กรรมการ บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด
15. กรรมการ บริ ษทั ควอลลิต้ ี ดิลิเชียส จากัด
16. กรรมการ บริ ษทั ควอลลิต้ ี ดิลิเชียส แอนด์ เชฟ แมน จากัด
17. กรรมการ บริ ษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จากัด
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความ
: ไม่มี
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563 : 12/12
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: รวม 17,326,660 หุน้ (0.11 %)
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
17,026,660 หุน้
คู่สมรส
300,000 หุน้
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: เป็ นพี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริ ษทั
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะ
: ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
* จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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4. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
73 ปี
• รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 40
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมกฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Audit Committee Program รุ่ นที่ 28/2561 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Financial Statements of Directors Program รุ่ นที่ 35/2561 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 6/2546 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 74 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที่ 20/ 2020
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• อธิ บดีกรมศุลกากร
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูต
้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิ บดี กรมสรรพสามิต
• ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
• รองประธานกรรมการ การไฟฟ้ านครหลวง
• รองประธาน บริ ษท
ั ท่าอาศยานไทย จากัด (มหาชน)
• รองประธาน บริ ษท
ั ที โอ ที จากัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎี กา สานักงานกฤษฎี กา
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กรรมการ คณะกรรมการเนติบณ
ั ฑิตสภา
: ไม่มี
•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (จานวน 2 แห่ง)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ศรี ราชา ฮาร์เบอร์ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 9 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
: 12/12
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 : 6/6
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา : 4/4
ค่าตอบแทนในปี 2563
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงใน : 3/3
ปี 2563
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มี คุ ณ สมบัติ ก รรมการตามกฏหมาย และไม่ มี ล ัก ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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5. นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการ
ไม่มี

อายุ

87 ปี

วุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
• วุฒิบต
ั ร หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 1
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น ที่ 45 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• สมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
• สมาชิ กวุฒิสภา
• อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
: ไม่มี

ประวัติการฝึ กอบรม
ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่น

•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (จานวน 7 แห่ง)

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลีนิค จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษทั สิ นสหกล จากัด
7. ประธานกรรมการ บริ ษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จากัด
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความ : ไม่มี
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: รวม 2,459,264,640 หุ น้ (15.47 %)
นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ
2,439,264,640 หุ น้
คู่สมรส
20,000,000 หุน้
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ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: เป็ นบิดา ของ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และ
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริ ษทั
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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6. ดร.วิรไท สั นติประภพ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

กรรมการอิสระ
ไม่มี
51 ปี
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA,
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA,
สหรัฐอเมริ กา
• Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of
Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริ กา
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 63/ 2550 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 192/ 2557 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง (วตท.) รุ่ นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ
• ผูอ
้ านวยการร่ วม สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจ สานักงานเศรษฐกิจการ
คลังกระทรวงการคลัง (ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
• ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยดารงตาแหน่งสุ ดท้ายเป็ น
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ลกู ค้าธุรกิจ
• รองผูจ้ ด
ั การ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
• ที่ปรึ กษา สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
• ผูว้ า่ การธนาคารแห่ งประเทศไทย
ตาแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สาคัญ
• ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International
Settlements (BIS)
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•
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•
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•
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•

•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (จานวน 1 แห่ง)

1.

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (จานวน 7 แห่ง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International
Settlements (BIS)
กรรมการ International Monetary and Financial Committee,
International Monetary Fund (IMF)
กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ
จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการกากับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
ประธาน สภาผูว้ า่ การธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(SEACEN)
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หารและเลขาธิ การ มูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการบริ หาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิ ดล
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิปิดทองหลังพระสื บสานแนวพระราชดาริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และประธานกรรมการกากับ
การบริ หารความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการสภาสถาบัน และกรรมการบริ หาร สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
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เกียรติประวัติ

รับพระราชทานรางวัลเรี ยนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รับพระราชทานทุนมูลนิ ธิอานันทมหิ ดล
• Eisenhower Fellowship
• ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
• S.R. Nathan Fellowship กระทรวงการต่างประเทศ สิ งคโปร์
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
•

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ใช่
: ไม่มี

หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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7. นายปรีดี ดาวฉาย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

กรรมการอิสระ
ไม่มี
62 ปี
• ปริ ญญาศิ ลปศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ วิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก
• ปริ ญญาโท (นิ ติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์ บานา-แชมเปญจน์
สหรัฐอเมริ กา
• เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาตรี (นิ ติศาสตร์ เกียรติ นิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ น 11/2559
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ น 1/2558 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 1/2553 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 56/2548 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 24
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสู ง รุ่ น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ น 8/2559
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, USA
• Advanced Management Program (AMP 187), Harvard Business School,
USA
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Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD
Business School
• Influence and Negotiation Strategies Program, USA. Course, Stanford
Graduate School of Business
• Making Innovation Happen Programme, UK Course, London Business
School
• Executive Program on Risk Management, UK Course, The Institute of
International Finance (IIF)
• รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
• สมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• กรรมการ ASEAN Bankers Association
• กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.)
• กรรมการ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – EEC
(กพอ.)
• กรรมการ คณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
• ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
• รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• กรรมการและกรรมการผูจ้ ด
ั การ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย จากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิ กรไทย จากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษท
ั เมืองไทย กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั บีคอน เวนเจอร์ แคปิ ทัล จากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี จากัด
: ไม่มี
•

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (2)

•
•

กรรมการ บริ ษทั สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั สยามพารากอน รี เทล จากัด
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การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

: ไม่มี

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ใช่
: ไม่มี

หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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