
 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)                                                                               Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
456 หมูท่ี ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555.   โทรสาร (043)236-835 
456 Moo 14 Mittraparp Rd.  Muang Khon Kaen  Thailand  40000 Tel. (043) 333-555.   Fax. (043)236-835 

ประวติัของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ     นายสธุน ศรียะพนัธุ์ 
การด ารงต าแหน่ง   ประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการ   กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
สญัชาติ    ไทย 
อายุ    76 ปี 
การถือหุ้นในบริษทั   8,300,810 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 1.52 
    (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : XO) 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย,์ ผูน้ า, บรรษทัภบิาล/ การก ากบัดแูล 
การศึกษาและการอบรม  -  บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 
    - วุฒบิตัรหลกัสตูร การรกัษาความมัน่คงของชาต ิกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน 
    - รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
    - Certificate “Health Care Administration And Hospital Management” Galilee  

   Collage, Israel 
 - Master of Business Administration Alabama A&M University,  U.S.A. 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 8 แห่ง (รวมต าแหน่งปัจจุบนั) 
- ประธานกรรมการ   บรษิทั โรงพยาบาล ราษฎรย์นิด ีจ ากดั (มหาชน) จ.สงขลา 
- ทีป่รกึษา    บรษิทั โรงพยาบาลสโิรรส จ ากดั (มหาชน) 
    โรงพยาบาลสโิรรส จ.ปัตตาน ี
- ทีป่รกึษา    โรงพยาบาลสโิรรส จ.ยะลา 
- รองประธานกรรมการ   โรงพยาบาลธนบุร ีทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช  
    (โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืขา่ยบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ) 
 
- รองประธานกรรมการ   บรษิทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั (มหาชน) 
    โรงพยาบาลชุมเวช จ.ชุมพร  
    (โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืขา่ยบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ) 
- ทีป่รกึษา    บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาลสริเิวช จ.จนัทบุร ี
   
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   จ านวน 2 แห่ง 
- ทีป่รกึษา    โรงพยาบาลราษฎรน์รา จ.นราธวิาส 
- ประธานกรรมการ   บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ากดั  โรงพยาบาลอุบลรกัษ์ ธนบุร ีจ.อุบลราชธานี 
 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   - ไมม่ ี- 
 กจิการของรฐั          - ไมม่ ี– 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
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 วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ     20 กุมภาพนัธ ์2564 
 ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ    ปี 2563 (23 เมษายน 2563) 

         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 2 ปี) 
 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 

1) สมัมนากจิกรรม Director’s Briefing 13/2021: How Boards have Risen to The Covid-19 Challenge, and What’s 
Next เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2564 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

2)  Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19 เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564 จดัโดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

3) Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 จดัโดย สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร    -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผา่นมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 
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ประวติัของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ลัลภ เหล่าไพบูลย ์
การด ารงต าแหน่ง   รองประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการ   กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
อายุ    66 ปี 
สญัชาติ    ไทย 
การถือหุ้นในบริษทั   27,510,840 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 5.04 
    (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : XO) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย,์  
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 - วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    -  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
        อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั สาขารงัสวีนิิจฉยั ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 - Diploma in Angiography and Interventional Radiology Singapore General  
   Hospital ประเทศสงิคโปร ์
 - วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสวีนิิจฉยั 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพฒันาสุขภาพ Thai CERTC Consortium  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 Thai Institute of  Directors (IOD) 
 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   จ านวน 1 แห่ง (รวมต าแหน่งปัจจุบนั) 
- ปี 2536 – ปัจจุบนั      กรรมการ บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
       
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    - ไมม่ ี– 
       
ต าแหน่งงานในอดีต 
- ปี 2526 – 2562     อาจารยป์ระจ าและหวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา  
      คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   - ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          -ไมม่-ี 

 
 วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการ    6 เมษายน 2559 
 ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ    ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 

         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 
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 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 
- สมัมนา Director's Briefing 3/2021: Reenergizing and Refocusing Board Members in 202122  
  เมือ่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนาDirector’s Briefing 5/2021: Founder Mentality: Roadmap for Post-Pandemic World  
   เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2564 จดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนา Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19  
  เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation 
  เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- กจิกรรม CAC National Conference 2021: รวมพลงัธุรกจิโปร่งใสใส่ใจตา้นคอรร์ปัชนั เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2564 จดัโดย สมาคม   
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ร่วมกบัคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ  
(Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร    -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผา่นมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
 

 

 


