นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 แพทย์ศาสตร์ศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หลักสู ตรการอบรม
 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ประเทศไทย
- หลักสู ตร Financial Statements Demystified for Director (FSD) ปี 2552
- หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) ปี 2544
 หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.รุ่ นที 21) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ประกาศนี ยบัตรชันสู ง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ น 9 สถาบันพระปกเกล้า
 หลัก สู ต รการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การสํา หรั บ กรรมการ และผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ก ารมหาชนรุ่ น พิ เ ศษ จัด โดย
สถาบันพระปกเกล้า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 หลักสู ตร Leadership Program for Managers จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.
 หลักสู ตร Economic Leader Forum (ELF) จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 หลักสู ตร Professional Presentation Skills จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.
 หลักสู ตร Leading the Way into the Futures Business จัดโดย TFEX, GSB
 หลักสู ตร Bourse Game จัดโดย ธนาคาร Citibank ประเทศสิ งคโปร์
 หลักสู ตร Bonds Trading จัดโดย Continental Illinois Bank สํานักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 หลักสู ตร Corporate Finance จัดโดย Citibank School of Banking ที New York ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 หลักสู ตร Advanced Management Program for Oversea Bankers ที Wharton Business School, University of Pennsylvania
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน
พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และกรรมการ
บมจ. บัตรกรุ งไทย
พ.ศ. 2552 -ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ ส
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยังยืนและบริ หารความเสี ยง
ตําแหน่ งในกิจการอืน (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2554 – 2554
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – 2554
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
พ.ศ. 2551 – 2554
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 2553
กรรมการ
บมจ. ทีโอที จํากัด
ความเชียวชาญ
ด้านบัญชี และการบริ หารจัดการธุ รกิจการเงินและการธนาคาร

