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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 
ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามระเบียบของบริษัท 

 
 

1.  ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ ์

ต ำแหน่งท่ีเสนอแต่งตัง้: ต่อวำระต ำแหน่งกรรมกำร 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร 
อำย ุ: 84 ปี 
ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง : 22 ปี  ตัง้แต่วนัท่ี  26 เมษำยน 2543  
คณุวฒุิกำรศกึษำ : - Ph.D. และ M.A. สำขำเศรษฐศำสตร ์(University of Florida, สหรฐัอเมริกำ) 

- เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
กรรมกำรบริษัทไทย :  

- Director Certification Program DCP 6/2001 
- Role of the Chairman Program RCP 6/2001 
- Director Certification Program Update DCPU 5/2015 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น: 
2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ดบัเบิล้เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) 
2553 – ป้จจบุนั คณะกรรมกำรพฒันำกฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีภำ 
2545 – ป้จจบุนั คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะท่ี 12 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีภำ 

ประสบกำรณ ์: 
2559 – 2563 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ  คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
2558 – 2560 สมำชิกและประธำนอนกุรรมำธิกำรปฏิรูปกำรเงิน กำรคลงั สภำขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
2557 – 2558 สมำชิกสภำและประธำนกรรมำธิกำรปฏิรูปเศรษฐกิจกำรเงิน กำรคลงั สภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.) 
2557 – 2558 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ สถำบนัพระปกเกลำ้ 
2554 – 2559 กรรมกำรและประธำนอนกุรรมกำรระบบกำรเงินกำรคลงั คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
2551 – 2557 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ภำครำชกำร  กระทรวงกำรคลงั 

สดัส่วนกำรถือหุน้ (%): 0 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร: ไม่มี 

 

2.  แพทยห์ญิงสุรางคณา  เตชะไพฑูรย ์

ต ำแหน่งท่ีเสนอแต่งตัง้: ต่อวำระต ำแหน่งกรรมกำร 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร / รองประธำนคณะผูบ้ริหำร และผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลเด็กสมิติเวช 
อำยุ 63 ปี 
ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง: 3 ปี ตัง้แต่ 10 เมษำยน 2562 
คณุวฒุิกำรศกึษำ: - วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- แพทยศำสตรบ์ณัฑิต  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- วฒุิบตัรผูเ้ชี่ยวชำญ สำขำกมุำรเวชศำสตร ์ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตส ำหรบัผูบ้ริหำร  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- อนมุตัิผูเ้ชี่ยวชำญ สำขำเวชศำสตรค์รอบครวั 
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กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
กรรมกำรบริษัทไทย: 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 280 

กำรอบรมอื่นๆ: - Senior Executive Program (SEP), Sasin 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัรธรรมำภิบำลส ำหรบัผูบ้ริหำรทำงกำรแพทย ์(ปธพ.) รุน่ท่ี 2 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 9 
- หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูวิทยำลยัตลำดทุน (วตท.) รุน่ท่ี 31 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น: 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เออรว่ิ์ง เชอริเดน เอส อี จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอส วี โฮลดิง้ จ ำกัด 
2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ำกดั 
2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สมวรรธน ์เฮลท ์จ ำกดั 

ประสบกำรณ:์ 
2558 – ปัจจบุนั ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลเด็กสมิติเวช 
2545 – 2557 รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล  โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร ์

สดัส่วนกำรถือหุน้ (%): 0 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร: ไม่มี 

 

 

3. แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ ปราสาททองโอสถ 

ต ำแหน่งท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมกำร 
อำยุ 53 ปี 
คณุวฒุิกำรศกึษำ: - 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/ มหำวิทยำลยัมหิดล  
- แพทยศำสตรบณัฑิต/ คณะแพทยศำสตรศ์ิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลยัมหิดล 

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
กรรมกำรบริษัทไทย: 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 185/2557 
- Director Accreditation Program รุน่ท่ี 107/2557 

กำรอบรมอื่นๆ: - หลกัสตูร วปอ. รุ่นท่ี 63 ปี 2563  วิทยำลยัป้องกันรำชอำณำจักร 
- หลกัสตูรวิทยำกำรประกันภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 7 ปี 2560 ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกันภยั 
- หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูรุน่ท่ี  20 (วตท. 20)  ปี 2558  สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
- Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive Education, 

U.S.A. 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัรธรรมำภิบำล  สถำบนัพระปกเกลำ้ ส  ำหรบัผูบ้ริหำรทำงกำรแพทย ์(ปธพ.1) 

 

 

 



 

เอกสารทีส่่งมาดว้ยล าดบั 1 

 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในปัจจบุนั: 
กรกฎำคม 2563 – ปัจจุบนั กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร/  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ /  ประธำนคณะผูบ้ริหำรกลุ่ม 1  

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชกำร จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัทจดทะเบียนอื่น:  

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท / กิจกำรอื่น:  

2565 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ดอกเตอรฟ์ำรม์ำเฮลธ ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
2565 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร ์จ ำกดั 
2563– ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท โรงพยำบำลศรีรำชำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ประสิทธิ์พฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โรงพยำบำลพญำไท 1 จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โรงพยำบำลพญำไท 2 จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โรงพยำบำลพญำไท 3 จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เปำโลเมดิค จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เปำโล สมทุรปรำกำร จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กำรแพทยส์ยำม จ ำกดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ศนูยก์ำรแพทยไ์ทย จ ำกัด(มหำชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ปรำสำททองโอสถ จ ำกดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์ จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิก จ ำกัด 
2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเ์ซอรวิ์สเซส จ ำกดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สินสหกล จ ำกัด 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ประนนัทภ์รณ ์จ ำกดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สบำย สบำย สโุขทยั จ ำกดั 
2557– ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โรงพยำบำลกรุงเทพภเูก็ต จ ำกดั 
2557– ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท สบำย สบำย นิเวศน ์จ ำกดั 
2557– ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ำกดั 

ประสบกำรณ ์:  
 - รองประธำนคณะผูบ้ริหำร กลุ่ม 1 และผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลกรุงเทพ 

- รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลกรุงเทพ 
- รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลบีเอ็นเอช 
- ผูช้่วยคณบดี ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล  คณะแพทยศำสตรศ์ิริรำชพยำบำล  มหำวิทยำลยัมหิดล 
- ผูช้่วยคณบดี ฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ  คณะแพทยศำสตรศ์ิริรำชพยำบำล  มหำวิทยำลยัมหิดล 
- อำจำรยภ์ำควิชำศลัยศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศ์ิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลยัมหิดล 
- Clinical and Research Fellow/ศลัยกรรมต่อมไรท่้อ Hammersmith Hospital, United Kingdom 

สดัส่วนกำรถือหุน้ (%) : 0 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร : ไม่มี 
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4. นายแพทยนิ์ธิวัฒน ์ กิจศรีอุไร 
 

ต ำแหน่งท่ีเสนอแต่งตัง้: กรรมกำร 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบนั: ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลสมิติเวช สขุมุวิท ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2559 ถึงปัจจบุนั 
อำยุ 64 ปี 
คณุวฒุิกำรศกึษำ: - แพทยศำสตรบ์ณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- วิทยำศำสตรก์ำรแพทยม์หำบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- วฒุิบตัรเพื่อแสดงควำมรูค้วำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำสตูิศำสตรแ์ละนรีเวชวิทยำ 
โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ ์

- ประกำศนียบตัรฝึกอบรมอนสุำขำเทคโนโลยีกำรเจริญพนัธุ ์(Assisted Reproductive Technology) 
PIVET Medical Centre, Perth, Australia 

กำรอบรมอื่นๆ: - Advanced Management Program (AMP) ABAC University 
- หลกัสตูรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย ์รุน่ท่ี 2 
- หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูสถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน รุน่ท่ี 30 
- Wellness and Healthcare Business Opportunity รุน่ท่ี 2 มหำวิทยำลยัมหิดล 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น: 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท Samitivej International Company Limited (Myanmar) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เออรว่ิ์ง เชอริเดน เอสอี จ ำกดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ำกดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เอส วี โฮลดิง้ จ ำกดั 

ประสบกำรณ:์ 
2565 – ปัจจบุนั ประธำนคณะท ำงำนดำ้นควำมปลอดภยัทำงดำ้นสตูินรีเวชกรรมของบีดีเอ็มเอส 

“BDMS Safe Pregnancy” 
2558 – 2562 Project Director, BDMS TPAS (Third Party Payer Administration) 
2556 – 2558 รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำลกรุงเทพ 
2554 – 2555 ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล  โรงพยำบำลหวัเฉียว มลูนิธิปอเต็กตึง้ 
2545 – 2553 รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล  โรงพยำบำลสมิติเวช สขุมุวิท 
2527 – 2529 ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล  โรงพยำบำลรือเสำะ จงัหวดันรำธิวำส 

งำนทำงดำ้นสงัคม: 
2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ ์: ประธำนดำ้นสวสัดิกำร 
2553 – 2554 กรรมกำรแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ ์: กรรมกำรกลำง 
2552 – 2555 กรรมกำรสมำคมกำรท่องเท่ียวเพื่อกำรแพทยแ์ละสขุภำพ สถำบนัพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
2553 – 2555 กรรมกำรดำ้นธุรกิจบริกำรเพื่อสขุภำพ หอกำรคำ้ไทย 
2555 – 2556 กรรมกำรสมำคมศิษยเ์ก่ำคณะแพทยศำสตร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
2557 – 2560 กรรมกำรไกล่เกลี่ยทำงกำรแพทยผ์ูป่้วยต่ำงชำติ กรมสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ 

สดัส่วนกำรถือหุน้ (%) : 0 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร : ไม่มี 

 

 


