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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 

 
 

1. นายธงชัย จริอลงกรณ์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ /กรรมการบริหาร 
อาย ุ 61 ปี 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 107 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 2 แห่ง) 

1 กรรมการ บริษทั แสนสิริ จ ากดั(มหาชน) 
2 กรรมการ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (จ านวน 7 แห่ง) 

1. รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั วี.เอม็.เอส.คาร์เซลล ์จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั วี.กรุ๊ป มิตซูออโตเ้ซลล ์จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั วีเอม็ดี.ออโตเ้ซลส์ จ ากดั 
5. ประธานกรรมการ บริษทั วี.จี.คาร์ จ ากดั   
6. ประธานกรรมการ บริษทั วี เพอร์เฟค ออโตค้าร์ จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั วีเอชดี ออโตเ้ซลล ์จ ากดั   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : 3,373,360 หุน้ (0.02%) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
*  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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2. นายกานต์ ตระกลูฮุน 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการอิสระ 
อาย ุ 66  ปี  
วฒิุการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอนัดบั 1 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology , ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ประวติัการฝึกอบรม • Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 29/2546  สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 
• Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ 

• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งชาติ 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 4 แห่ง) 

1. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพฒันาความเป็น
ผูน้ าและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล/ 

กรรมการบริหาร  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
4. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้ าและก าหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ/ กรรมการทบทวนกล
ยทุธ์และโครงสร้างองคก์ร/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (จ านวน 17 แห่ง) 

1. กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
3. กรรมการ (ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผูท้รงคุณวฒิุในสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน 
5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุน
วิทยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม 

6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง ดา้นการส่งเสริมระบบนิเวศ
นวตักรรม และการพฒันาปรับปรุงกฏหมาย กฎและระเบียบ 

7. ท่ีปรึกษา คณะกรรมการก ากบัโครงการขบัเคล่ือนการปฎิรูประบบบริหาร
จดัการดา้นอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

8. ท่ีปรึกษาทรงคุณวฒิุ การจดัท าร่างกรอบนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และร่าง
แนวทางการจดัสรร และบริหารงบประมาณดา้นวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบติังานของ
เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

10. ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก 

11. กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย ์สภากาชาด
ไทย 

12. คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานนัท
มหิดล 

13. กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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14. ท่ีปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
15. ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 
16. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารมลูนิธิมหาวิทยาลยัมหิดล 
17. กรรมการ บริษทั เอสซีบี เทน็เอกซ์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 11/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

*  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2563  
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3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ 
อาย ุ 56 ปี  
วฒิุการศึกษา • บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นท่ี 24 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) 
วิทยาลยัการยติุธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรนกับินพาณิชย ์สถาบนัการบินพลเรือน 
ประวติัการฝึกอบรม  Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี 100/2556  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program  (DCP) รุ่นท่ี 241/2560  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี  9/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์  รองผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุส ฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั 

 รองผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผน บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษทั   
จดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 2 แห่ง) 

1. กรรมการ บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2. รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (จ านวน 17 แห่ง) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน จ ากดั  
2. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั  
3. ประธานกรรมการ บริษทั บีเอซี กร์ูเมท ์เฮา้ส์ จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ ากดั  
5. ประธานกรรมการ บริษทั กร์ูเม่ท ์พรีโม่ จ ากดั  
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6. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จ ากดั  
7. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จ ากดั  
9. กรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั  
10. กรรมการ บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
11. ประธานกรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก ้จ ากดั 
12. ประธานกรรมการ บริษทั บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด ์ไฟลท ์

เซอร์วิส จ ากดั  
13. กรรมการ บริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั   
14. กรรมการ บริษทั บางกอกแอร์เวยส์โฮลด้ิง จ ากดั 
15. กรรมการ บริษทั ควอลลิต้ี ดิลิเชียส จ ากดั 
16. กรรมการ บริษทั ควอลลิต้ี ดิลิเชียส แอนด ์เชฟ แมน จ ากดั 
17. กรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวิเอชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 

นายพุฒิพงศ ์ ปราสาททองโอสถ 
คู่สมรส 

:  รวม 17,326,660 หุน้ (0.11 %) 
           17,026,660 หุน้ 
                300,000 หุน้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : เป็นพ่ีชายของแพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการบริษทั 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

*  จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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4. นายชวลติ เศรษฐเมธีกลุ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 73 ปี 
วฒิุการศึกษา • รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 40 
• เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการฝึกอบรม • Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 28/2561 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Financial Statements of Directors Program รุ่นท่ี 35/2561 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี 6/2546  สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 74 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 20/ 2020 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • อธิบดีกรมศุลกากร 
• รองปลดักระทรวงการคลงั 
• ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
• ประธานกรรมการ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บยส.) 
• รองประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
• รองประธาน บริษทั ท่าอาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
• รองประธาน บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกังานกฤษฎีกา 
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• กรรมการ คณะกรรมการเนติบณัฑิตสภา 
การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน  (จ านวน 2 แห่ง) 

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 9 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 : 6/6 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในปี 2563 

: 4/4 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใน
ปี 2563 

: 3/3 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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5. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั ไม่มี  

อาย ุ  87  ปี 

วฒิุการศึกษา 
 

• แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยั
แพทยศาสตร์ 

• วฒิุบตัร หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 1 
ประวติัการฝึกอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 45 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์ 
 
 

• สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
• สมาชิกวฒิุสภา  
• อาจารยภ์าควิชาศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน  

: ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (จ านวน 7 แห่ง) 

1. ประธานกรรมการ บริษทัสหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 
2. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนสคลีนิค จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
5. ประธานกรรมการ บริษทับางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จ ากดั 
6. ประธานกรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวิเอชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : ไม่มี  (เสนอแต่งตั้งใหม่) 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 

นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
คู่สมรส 

:  รวม   2,459,264,640 หุน้ (15.47 %) 
            2,439,264,640 หุน้ 
                20,000,000 หุน้ 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : เป็นบิดา ของ นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ และ       
แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษทั 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน 

: ใช่  

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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6. ดร.วริไท สันตปิระภพ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั ไม่มี 
อาย ุ 51  ปี 
วฒิุการศึกษา 
 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, 
สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, 
สหรัฐอเมริกา 

ประวติัการฝึกอบรม • Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of 
Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63/ 2550 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 192/ 2557 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 4  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

• นกัเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 
• ผูอ้  านวยการร่วม สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจ ส านกังานเศรษฐกิจการ

คลงักระทรวงการคลงั (ลาพกัจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ) 
• ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยด ารงต าแหน่งสุดทา้ยเป็น

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยทุธ์ลกูคา้ธุรกิจ  
• รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยทุธ์องคก์ร ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
• ท่ีปรึกษา สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
• ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งทางสังคมและงานอ่ืนท่ีส าคญั 
• ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International 

Settlements (BIS) 
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• ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International 
Settlements (BIS) 

• กรรมการ International Monetary and Financial Committee, 
International Monetary Fund (IMF) 

• กรรมการ สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
• กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
• กรรมการ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ 

จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทัทุนธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 

(มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการตรวจสอบ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ World Health Organization (WHO) 
• ประธาน สภาผูว้า่การธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

(SEACEN) 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืน  (จ านวน 1 แห่ง) 

1. กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษทัภิบาล
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (จ านวน 7 แห่ง) 

1. ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

2. ประธานกรรมการบริหาร มลูนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
3. ภาคีสมาชิก ราชบณัฑิตยสภา สาขาเศรษฐศาสตร์ 
4. กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 
5. กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิปิดทองหลงัพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
6. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ และประธานกรรมการก ากบั

การบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
7. กรรมการสภาสถาบนั และกรรมการบริหาร สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย 
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เกียรติประวติั • รับพระราชทานรางวลัเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• รับพระราชทานทุนมลูนิธิอานนัทมหิดล 
• Eisenhower Fellowship 
• ศิษยเ์ก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
• S.R. Nathan Fellowship กระทรวงการต่างประเทศ สิงคโปร์ 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : ไม่มี  (เสนอแต่งตั้งใหม่) 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่  

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั :  ไม่มี 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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7. นายปรีด ีดาวฉาย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั ไม่มี 
อาย ุ 62  ปี 
วฒิุการศึกษา 

 
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยั

เซาธ์อีสทบ์างกอก 
• ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญจน์ 

สหรัฐอเมริกา 
• เนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการฝึกอบรม • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

• หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 24 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 20/2558 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 8/2559 

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
• 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) 

ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

• รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั   
• สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
• ประธานกรรมการ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
• กรรมการ ASEAN Bankers Association 
• กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
• กรรมการ คณะกรรมการระบบการช าระเงิน (กรช.) 
• กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก – EEC 

(กพอ.) 
• กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
• กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
• ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย 
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 
• รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    
• กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษทั ศูนยวิ์จยักสิกรไทย จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษทั แฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกรไทย จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก๊ซ์ จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษทั บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษทั เนชัน่แนลดิจิทลั ไอดี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืน   

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (2) 

• กรรมการ บริษทั สยามพารากอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั สยามพารากอน รีเทล จ ากดั  
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : ไม่มี  (เสนอแต่งตั้งใหม่) 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่  

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  

 

 

 

 


