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กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
อายุ 87 ป

วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program รุนที่ 43
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of Compensation Committee
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic
Diseases, WHO

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
1. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
5. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 27 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • 15,651,270 หุน (0.10%)  

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/รองประธาน
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 
อายุ 89 ป

วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

• Diplomate of American Board of Surgery
• Fellow American College of Surgeons
• Fellow American College of Chest Physicians
• Fellow Royal College of Surgeons of Thailand

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program รุนที่ 45
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุณาพิทักษ 
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง 
• 27 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • รวม 50,060,490 หุน (0.32%)
นายแพทยจุลเดช
ยศสุนทรากุล                                  49,530,490 หุน
คูสมรส                                530,000 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท



3

กรรมการและผูกอตั้ง
อายุ 88 ป

วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร

• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 1

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program รุนที่ 45, 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
1. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
1. ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนช่ันแนล เอวิเอช่ัน จำกัด
8. ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
9. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
10. ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2564

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 9/9

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*         • รวม 2,312,955,640 หุน (14.55%)  
นายแพทยปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ ิ์                     2,292,955,640 หุน
คูสมรส            20,000,000 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• เปนบิดาของนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
และแพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมีี

นายแพทยปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ 



กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผูอำนวยการใหญ/ประธานคณะผูบริหารกลุม 1 
อายุ 52 ป

วุฒิการศึกษา
• 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/มหาวิทยาลัยมหิดล 
• แพทยศาสตรบัณฑิต/คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74,
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program รุนที่ 107/2557, 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
สำหรับผูบริหารทางการแพทย (ปธพ.1)

• Advance Management Program Harvard Business School,
(AMP) Executive Education, U.S.A.

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนท่ี 20 (วตท.20)/สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 7/คปภ.

ประสบการณ
• รองประธานคณะผูบริหาร กลุม 1
และผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

• รองผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• รองผูอำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
• ผูชวยคณบดี ฝายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

• ผูชวยคณบดี ฝายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

• อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

• Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมตอมไรทอ
Hammersmith Hospital, United Kingdom

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
1. บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
3. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร จำกัด 
4. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
12. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
13. กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด
14. กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
15. กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
16. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
17. กรรมการ บริษัท ประนันทภรณ จำกัด
18. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
19. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
20. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 1 ป 6 เดือน/ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • 568,377,610 หุน (3.58%)

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร  
• เปนบุตรของนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
และเปนนองสาวของ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ



กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญอาวุโส/ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานการเงิน/ผูรับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี
และการเงิน (วันที่ไดรับแตงตั้ง 1/4/2551)
อายุ 64 ป
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบันฑิต (เกียรตินิยม)
การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน” รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 15 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• TLCA Leadership Development Program “Enhancing
Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมกับสถาบัน IMD

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุนที่ 13 สถาบันพระปกเกลา (ปปร.13)

• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program รุนที่ 107
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Financial Executive Development Program รุนที่ 12 จัดโดย
The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from 
Financial Institutions

• Applied International Management Program, Sweden จัดโดย
รัฐบาลสวีเดน

• CEO CLUB 2019 หัวขอ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS”
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• CEO CLUB 2019 หัวขอ “Business Agility and Intrapreneurship” 
บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for
Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center

• TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO
CPD) ครั้งที่ 1/2562 หัวขอ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการ
พัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน” 

• TLCA CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562
หัวขอ “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”

• TLCA CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2562 “The CFO’s role in 
stakeholder communications” (English Session) 

• TLCA CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2564 หัวขอ
“COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit”

• TLCA CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2564
หัวขอ “Fraud & Cyber Security Risk”

• TLCA CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2564
หัวขอ “ESG Integration in Sustainable Investing”

• หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุน 24/2564
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลเกียรติยศ
• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019 
- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare &
Pharmaceutical Industry

1. นักบริหารดีเดนแหงป 2562
2. สตรีตัวอยางแหงป 2562

• มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย โครงการหน่ึงลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน 
• IAA Awards for Listed Companies 2020 
- Best CFO 

• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020
- Best CEO in Thailand

• สมาคมนักเรียนเการาชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ
- รางวัลนักเรียนเกาดีเดน ป 2563 ประเภทที่ 2 ผูประสบความสำเร็จ
ในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน

• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2021
- Best CFO in Healthcare & Pharmaceuticals Sector for
the rest of Asia (ex-China)

ประสบการณ
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (18)
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
5. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
11. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
12. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
13. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
14. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
15. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
16. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
17. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
18. กรรมการ บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง 
• 3 ป/ตั้งแตเดือนมกราคม 2562
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • 6,000,000 หุน (0.04%)  
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

นางนฤมล นอยอ่ำ
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กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ 63 ป

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program รุนที่ 29, 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (35)
1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 
5. ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
12. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
13. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
14. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
15. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
16. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
17. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
18. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
19. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
20. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

21. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด
22. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด
23. กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
24. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลท

เซอรวิส จำกัด
25. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
26. กรรมการ บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
27. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
28. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
29. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
30. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
31. กรรมการ บริษัท เชนจ 2561 จำกัด
32. กรรมการ บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จำกัด
33. กรรมการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
34. กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท ซีเนริโอ จำกัด
35. กรรมการ บริษัท แอ็กซ สตูดิโอ จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 13 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • 3,000,000 หุน (0.02%)   

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

นายประดิษฐ ทีฆกุล
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กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง
อายุ 65 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern
California, USA.

ประวัติการฝกอบรม
• วุฒิบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 22/2545

• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุนที่ 1/2547 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุน 23/2564 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลิฟวิ่งแลนดแคปปตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)

4. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สุธากัญจน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

นายศรีภพ สารสาส

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
1. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
2. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ขันธ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด 
5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
6. กรรมการ มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 13 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการ/กรรมการบริหาร
อายุ 63 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program รุนที่ 107 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
1. กรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริษัท เอ็กสปริง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
1. รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส. คารเซลล จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุป มิตซูออโตเซลล จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี. ออโตเซลส จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี. คาร จำกัด  
6. ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอรเฟค ออโตคาร จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออโตเซลล จำกัด  

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 9 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2555

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • 1,373,360 หุน (0.01%)

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร  • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมีี 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อายุ 74 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 40
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program รุนที่ 6/2546 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Advanced Audit Committee Program รุนที่ 28/2561 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Financial Statements of Directors Program รุนที่ 35/2561
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders 
RCL 2563 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• อธิบดีกรมศุลกากร
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
• ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.)
• รองประธานกรรมการ การไฟฟานครหลวง
• รองประธาน บริษัท ทาอาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
• กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
1. ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮารเบอร จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 10 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2554

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นายธงชัย จิรอลงกรณ          
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กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 64 ป

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(นิสิตเกาดีเดนป 2556 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
• เนติบัณฑิตไทย และเปนทนายความจากประเทศไทยคนแรก
ที่สอบเปนเนติบัณฑิตรัฐนิวยอรคได

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 12 (วตท. 12) 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผนดินทอง 
พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ Fraser and Neave, Limited
(บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพยในสิงคโปร)

• กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5)
1. กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน 

บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการ Frasers Centrepoint Limited 

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร) 
5. กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
1. Senior Partner บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จำกัด
2. กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

บริษัท เอสซีบี เอกซ จำกัด (มหาชน)
3. วิทยากรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นับตั้งแตเริ่มกอตั้ง
4. วิทยากรของสถาบันพระปกเกลา  

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 6 ป 3 เดือน/ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร กลุม 5
อายุ 47 ป

วุฒิการศึกษา
• Bachelor’s Degree of Science, Business Administration 
(Finance) San Francisco State University USA

• Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of 
Management, Northwestern University, IL, USA

• Executive Program for Senior Management (EXPSM), 
Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand 

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 (วตท. 13)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย
สำหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 (ปธพ.)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย 
รุนที่ 10 (TEPCOT) 

ประสบการณ
• กรรมการ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

นายอัฐ ทองแตง

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)
1. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
3. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
4. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
6. กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
7. กรรมการ บริษัท ไทรทอง พรอพเพอรตี้ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด
9. กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแตง จำกัด
10. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
11. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
12. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
13. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 5 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2559

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*   • รวม 337,874,295 หุน (2.13%) 
นายอัฐ ทองแตง                               337,694,295 หุน
คูสมรส                     180,000 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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กรรมการอิสระ
อายุ 67 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร The Georgia Institute of
Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

• Director Certification Program รุน 29/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุน 24/2564 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
• Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ

• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
1. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพัฒนา

ความเปนผูนำและกำหนดคาตอบแทน
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
3. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัท

ภิบาล/กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
4. กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเปนผูนำและ

กำหนดคาตอบแทน/กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/ 
กรรมการทบทวนกลยุทธและโครงสรางองคกร/
กรรมการความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (17)
1. กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. กรรมการ (ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี) สภานโยบายผูทรงคุณวุฒิ

ในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)

4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ดานการสงเสริมระบบ

นิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ
7. ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ

บริหารจัดการดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
8. ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำรางกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร แผน

และรางแนวทางการจัดสรร และบริหารงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)

9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

10. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

11. กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุมบริการทางการแพทย 
สภากาชาดไทย

12. คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร 
มูลนิธิอานันทมหิดล

13. กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14. ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
15. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
16. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
17. กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 4 ป 1 เดือน/ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร  • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

นายกานต ตระกูลฮุน 
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการอิสระ
อายุ 85 ป

วุฒิการศึกษา
• B.A. (Business Administration), Boston University, USA.
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหวางประเทศ             
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 19/2550 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุนที่ 39/2551 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of Chairman Program (RCP) รุนที่ 32/2556 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

• ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน/
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด 
• รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 

• ราชเลขาธิการ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

• รองประธานกรรมการ และท่ีปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 
• นายกสมาคมไทย-ลาว 
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม
และหัวหนาคณะผูแทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

นายอาสา สารสิน

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
1. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
1. ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร เอเซีย จำกัด 
2. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟคบริวเวอรี่ จำกัด 
4. กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย จำกัด 
5. ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 3 ป 10 เดือน/ตั้งแตเดือนมีนาคม 2561

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 11/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี  

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการ
อายุ 57 ป

วุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 24 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย สถาบันการบินพลเรือน

ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน100/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 241/2560 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุน 9/2562 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• รองผูอำนวยการใหญอาวุโส ฝายปฏิบัติการ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

• รองผูอำนวยการใหญฝายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
1. กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร และกรรมการ

ผูอำนวยการใหญ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (18)
1. ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด 
2. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด 
5. ประธานกรรมการ บริษัท กูรเมท พรีโม จำกัด 

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

6. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
7. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
8. ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคารโก จำกัด
9. ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ

เวิลดไวด ไฟลท เซอรวิส จำกัด
10. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 
11. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด 
12. กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
13. กรรมการ บริษัท ขนสงน้ำมันทางทอ จำกัด  
14. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด
15. กรรมการ บริษัท ควอลลิตี้ ดิลิเชียส จำกัด
16. กรรมการ บริษัท ควอลลิตี้ ดิลิเชียส แอนด เชฟ แมน จำกัด
17. กรรมการ บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
18. กรรมการ บริษัท มอรแดนฟรี จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 3 ป/ตั้งแตเดือนมกราคม 2562

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 11/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • 17,026,660 หุน (0.11%)

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• เปนบุตรของนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
และเปนพี่ชายของแพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการบริษัทและกรรมการผูอำนวยการใหญ

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
อายุ 67 ป

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 99
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุนที่ 5/2559 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program,
Kellogg School of Management

• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทยสำหรับ
ผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) รุนที่ 1

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 19
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนที่ 23
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 

ประสบการณ
• รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
• รองประธานคณะผูบริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอรส จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
1. ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

นายแพทยชัยรัตน
ปณฑุรอัมพร

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)
1. ประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
3. กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
4. กรรมการ บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
5. กรรมการ บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
6. กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
7. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
8. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย) จำกัด 
10. กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด
11. กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย โพรเทค จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 2 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2562

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี  

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ 64 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร และวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปริญญาโท ความสัมพันธระหวางประเทศ Tufts University, 
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP 42/2548) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Certification Program (DCP 72/2549) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Advance Audit Committee Program (AACP 26/2560) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 2550 
• หลักสูตรผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 10 

ประสบการณ
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบตอสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและ
พัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จำกัด 
• กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

• กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารคาตอบแทน  
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

• ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จำกัด 
• กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดร. สุภัค ศิวะรักษ 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
1. กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล 

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
1. กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการใน

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

2. กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3. ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 1 ป 6 เดือน/ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 12/12

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 52 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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

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

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

• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 63/ 2550 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 192/2557 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Advanced Audit Committee Program รุนที่ 41/2564 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• นักเศรษฐศาสตร กองทุนการเงินระหวางประเทศ
• ผูอำนวยการรวม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง 

• ผูชวยผูจัดการใหญ สายกลยุทธลูกคาธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

• รองผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธองคกร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
• ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

ตำแหนงทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ
• ประธาน Central Bank Governance Group, 
Bank for International Settlements (BIS)

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

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

• กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• กรรมการ คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
• ประธาน สภาผูวาการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(SEACEN)

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
1. กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)
1. ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ 

มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ
2. ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ
3. ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สาขาเศรษฐศาสตร
4. กรรมการ แผนกธรรมศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล
5. กรรมการ มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการ

กำกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. กรรมการมูลนิธิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
8. กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Food Programme

เกียรติประวัติ
• รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
• Eisenhower Fellowship
• ศิษยเกาดีเดน สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
• S.R. Nathan Fellowship 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2564

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 9/9

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี  

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

ดร. วิรไท สันติประภพ 
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
อายุ 63 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร เกียรตินิยม อันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาโท (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส เออรบานา-แชมเปญจน 
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ประวัติการฝกอบรม
• Advanced Management Program, Harvard Business School, USA
• 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, Singularity University, Silicon Valley, 
California, USA

• Executive Program on Risk Management, UK Course, 
The Institute of International Finance 

• หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 24 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• Director Certification Program (DCP) รุน 56/2548 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 1/2553 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
• Ethical Leadership Program (ELP) รุน 1/2558 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุน 8/2559 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
(CGI) รุน 11/2559 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
• กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

นายปรีดี ดาวฉาย

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
• กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
• กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
• ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการและกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร แคปทัล จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
• รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

• กรรมการ ASEAN Bankers Association

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
• กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด 

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง
• 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2564

จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 • 9/9

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ประธานฝายแพทย
อายุ 71 ป

วุฒิการศึกษา
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ
• ผูอำนวยการฝายแพทย ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• ผูอำนวยการศูนยโรคภูมิแพและหอบหืดกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย) จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 
6. กรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
7. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
10. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย) มหาวิทยาลัยรังสิต  

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*          • รวม 35,900 หุน (0.00%)   
นายแพทยตฤณ จารุมิลินท                               0 หุน
คูสมรส                     35,900 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมีี 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 
(ผูควบคุมดูแลการทำบัญช ี(วันที่ไดรับแตงตั้ง 12/11/2550))/ 
รักษาการประธานคณะผูบริหารกลุม 7.2   
อายุ 53 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เกียรตินิยมอันดับสอง)
• ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Wisconsin-Milwaukee, USA
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program (DCP 109/2561) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561
• TFRS ทุกฉบับป 2562 รุนที่ 2/2562 
• Tax Planning ภาษีเงินไดนิติบุคล และ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
• โครงการอบรมปญหาในเชิงปฏิบัติทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16
• McKinsey Management Program (MMP) (2020) 

ประสบการณ
• ผูจัดการอาวุโส ฝายตรวจสอบบัญชี 
บริษัท PricewaterhouseCooeprs จำกัด

• ผูจัดการอาวุโส ฝาย Transaction Services 
บริษัท PricewaterhouseCooeprs จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9)
1. กรรมการผูจัดการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
2. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
3. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
4. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
5. กรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
6. กรรมการ บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปคัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
8. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด 
9. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* • 80,000 หุน (0.00%) 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมีี 

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท นางวรรณพา ภวเวช
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หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ และเลขานุการบริษัท   
อายุ 56 ป

วุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Certification Program รุนที่ 166/2555
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Nomination and Governance Committee
รุนที่5/2556 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Compensation Committee รุนที่16/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Anti-Corruption: The Practical Guide รุนที่ 28/2559
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Company Secretary Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• ผูจัดการสวนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ

• ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท บีอีซี เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) 
• ผูชวยผูจัดการสวนสินเชื่อ
บริษทเงินทุนหลักทรัพยนวธนกิจ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)
1. กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
3. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
4. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
5. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
7. กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
8. กรรมการบริษัท การแพทยสยาม จำกัด
9. กรรมการบริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
11. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร • ไมมี 

นางสาวเกษรา วงศเกตุ
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส 

นายอัฐ ทองแตง 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

X

/

 

ANB

X

/

/

 

B-Cop

X

/

 

BDMS Acc

/

 

BDMS Inter

X

 

BHI

/

X

BML

X

BMR

บร�ษัทยอย

บริษัทยอยที่กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและผูบริหาร 
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท,  / = กรรมการ,  Y = ประธานคณะผูบริหาร,  // = กรรมการบริหาร,  M = ผูบริหาร



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส 

นายอัฐ ทองแตง 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

 

/

/

 

BNH

X

BPH

X

/

BPK

/

BPL

X

/

BPM

/

BRH

X

BSD

/

BSI

บร�ษัทยอย

บริษัทยอยที่กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและผูบริหาร 
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ตอ)

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท,  / = กรรมการ,  Y = ประธานคณะผูบริหาร,  // = กรรมการบริหาร,  M = ผูบริหาร
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส 

นายอัฐ ทองแตง 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท X

BSN

X

/

BTC

X

/,Y

/

/

BWC

X

/, Y

/

/

BWR

/

DHV

/

First Health

/

GHP

/

X

GLS

บร�ษัทยอย

บริษัทยอยที่กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและผูบริหาร 
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ตอ)

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท,  / = กรรมการ,  Y = ประธานคณะผูบริหาร,  // = กรรมการบริหาร,  M = ผูบริหาร
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส 

นายอัฐ ทองแตง 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

/

Irving

/

X

KDH

/

X

/

MP

X

/

/

/

N Health

X

N Patho

X

/

/

/

/

PLC

X

PLD

X

/

/

/

PLP

บร�ษัทยอย

บริษัทยอยที่กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและผูบริหาร 
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ตอ)

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท,  / = กรรมการ,  Y = ประธานคณะผูบริหาร,  // = กรรมการบริหาร,  M = ผูบริหาร
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส 

นายอัฐ ทองแตง 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

X

/

/

/

PLS

/

/

X

/

PPCL

X

/

/

/

PT1

X

/

/

/

/

PT2

X

/

/

/

/

PT3

X

/

/

/

PTN

X

/

/

/

/

PTS

X

RBH

บร�ษัทยอย

บริษัทยอยที่กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและผูบริหาร 
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ตอ)

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท,  / = กรรมการ,  Y = ประธานคณะผูบริหาร,  // = กรรมการบริหาร,  M = ผูบริหาร
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส 

นายอัฐ ทองแตง 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท,  / = กรรมการ,  Y = ประธานคณะผูบริหาร,  // = กรรมการบริหาร,  M = ผูบริหาร

25

X

/

RPH

X

SDC

X

SCH

/

SSH

/

SV Holding

/

/

/,Y

/

SVH

บร�ษัทยอย

บริษัทยอยที่กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและผูบริหาร 
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ตอ)



รายชื่อบริษัทยอย

ANB

B-Cop

BDMS Acc

BDMS Inter

BHI

BML

BMR

BNH

BPH 

BPK

BPL

BPM

BRH

BSD

BSI

BSN

BTC

BWC

BWR

GHP

GLS

Irving

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

BDMS International Medical Services Co., Ltd.

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด

ช�่อยอ ช�่อบร�ษัท

KDH

MP

N Health

N Patho

PLC

PLD

PLP

PLS

PPCL

PT1

PT2

PT3

PTN

PTS

RBH

RPH

SDC

SCH

SSH

SV Holding

SVH

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด 

บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

ช�่อยอ ช�่อบร�ษัท
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน

ตำแหนง
• ผูอำนวยการ ฝายตรวจสอบภายใน 

อายุ
• 40 ป

วุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• Certified Information Systems Auditor (CISA)
• Certified Public Accountant (CPA) 

ประสบการณ
• ผูอำนวยการฝาย IT audit & assurance บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
• ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
• ไมมี

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ* 

• ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

นางสาว ดารณี บรรจงศิลป

ประวัติและประสบการณของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ 4 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 30-2-94 ไร
ตั้งอยูที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และที่ดินบางสวนใน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - อาคารพลาซา 6 ชั้น 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

4,527.3

4,202.8

958.1

1,637.1

46.5

278.6

290.8

11,941.2

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
ทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
(ก) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพ

ที่ดิน

อาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

               รวม

139.2

29.0

1.0

17.1

595.4

781.7

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 
โดยมีเนื้อที่จำนวน 16-2-52.40 ไร 
ตั้งอยูที่ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

669.2

221.2

28.5

32.3

1.4

5.4

958.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

(ข) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

141.5

26.6

129.6

0.1

297.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

 (ค) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ของโรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน 

ที่ดิน

อาคาร

รวม

217.3

188.6

405.9

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

หมายเหตุ : ปจจุบันโรงพยาบาลดังกลาวอยูภายใตการบริหารงานของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
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ที่ดินเนื้อที่จำนวน 18-0-27.6 ไร 
ตั้งอยูที่ตำบลบอผุด อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี

                         รวม

เปนเจาของ 303.6

303.6

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

(ง) ที่ดินใหเชาเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ของ บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 0-2-28.20 ไร 
พรอมอาคารโรงแรมชีวา เรสซิเดนซ 8 ชั้น
ตั้งอยูที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                         รวม

เปนเจาของ 139.6

139.6

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

(จ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เพื่อใหเชาประกอบธุรกิจ ของ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด 

นอกจากน้ี ทรัพยสินดังกลาวขางตน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังมีท่ีดินท่ีไมไดใชเพ่ือการดำเนินงาน โดยมีมูลคา
ตามบัญชี จำนวน 347.9 ลานบาท

1. ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของบมจ. สมิติเวช 
    สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
    เนื้อที่จำนวน 11-0-83 ไร
2. ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของบมจ. สมิติเวช 
    สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร 
    เนื้อที่จำนวน 43-0-24.3 ไร
3. ที่ดินของบริษัท สมิติเวชศรีราชา จำกัด 
    ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
    เนื้อที่จำนวน 12-3-93 ไร

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

เปนเจาของโดยบริษัท
และบริษัทยอย

เปนเจาของโดยบริษัท
และบริษัทยอย

เปนเจาของโดยบริษัท
และบริษัทยอย

2,948.4

1,207.3

324.5

2,037.2

686.4

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.2 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.สมิติเวช)
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อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

143.9

132.1

70.4

2.4

4.2

353.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.3 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของโดยบริษัท
และบริษัทยอย

เปนเจาของโดยบริษัท
และบริษัทยอย

เปนเจาของโดยบริษัท
และบริษัทยอย

680.9

33.3

71.8

7,989.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

ที่ดิน

อาคาร

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                รวม

217.2

101.9

15.8

2.7

337.6

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ที่ดิน

อาคาร

รวม

217.9

61.9

279.8

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                รวม

0.1

0.1

0.2

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 7-1-6 ไร 
ตั้งอยูที่ถนนสุขสวัสดิ์ 
อำเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

80.0

25.0

34.7

22.7

2.2

0.4

165.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.4 บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด
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ที่ดินเนื้อที่จำนวน 33-0-30 ไร 
ตั้งอยูที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

360.5

980.8

213.5

331.2

7.1

215.1

2,108.2

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.5 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 57-1-48.50 ไร
ตั้งอยูที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

160.0

517.9

159.0

161.9

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.6 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

อาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

ยานพาหนะ

               รวม

12.4

2.4

4.4

19.2

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

36.1

30.9

1,065.8

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

อาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                รวม

  5.1

5.1
 

4.0

0.4

14.6

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 18-0-33.4 ไร 
ที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

260.6

523.3

189.2

324.8

5.9

1.9

1,305.7

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.7 บริษัท วัฒนเวช จำกัด
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ที่ดิน

อาคาร

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                 รวม

4.6

35.5

1.2

0.9

42.2

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 7-2-28.80 ไร ตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิท 
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

41.4

135.8

47.4

22.9

5.8

253.3

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.8 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

ที่ดิน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

30.9

2.4

1.0

34.3

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ที่ดินเนื้อที่จำนวน 22-2-35.30 ไร
ตั้งอยูที่ถนนหงษหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 10-3-43.10 ไร
ตั้งอยูที่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 11-2-26.50 ไร
ตั้งอยูที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

622.3

663.6

181.6

202.6

8.8

2.9

1,681.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.9 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

ที่ดิน

อาคาร 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                  รวม

1.6

55.4

1.0

0.5

58.5

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ที่ดินเนื้อที่จำนวน 17-0-89.25 ไร 
ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

174.0

328.6

133.6

39.6

9.5

0.5

685.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.10 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 
(ก) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 2-0-76.75 ไร 
ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

                         รวม

เปนเจาของ 19.8

19.8

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

 (ข) ที่ดินใหเชาเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ของ บริษัทเนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด 

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

30.6

1.6

32.2

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ที่ดินมีเนื้อที่ จำนวน 7-0-40 ไร ตั้งอยูที่ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา เพื่อใชใน
รพ.กรุงเทพราชสีมา
ที่ดินมีเนื้อที่ จำนวน 3-2-12 ไร ตั้งอยูที่อำเภอปากชอง
จ.นครราชสีมา เพื่อใชในรพ.กรุงเทพปากชอง
ที่ดินเนื้อที่รวมจำนวน 10-2-52 ไร

เปนเจาของ 156.3 ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.12 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด 

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

6.6

173.7

37.4

44.4

5.7

0.2

268.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.11 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

ที่ดิน

อาคาร 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                 รวม

111.5

33.8

2.4

0.4

148.1

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

482.0

132.0

236.7

10.2

223.7

1,240.9

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 21-3-67 ไร ตั้งอยูที่ 
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

                         รวม

เปนเจาของ 66.9

66.9

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.13 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด

ที่ดิน

อาคาร 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                  รวม

120.8

20.3

5.5

8.1

154.7

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ที่ดินเนื้อที่จำนวน 8 ไร ตั้งอยูที่
จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา   

                         รวม

เปนเจาของ 73.5

73.5

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.16 S.R. Property Investment Company Limited
ที่ดินใหเชาเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของ BDMS International Medical Services Co., Ltd.

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 20 ไร
ตั้งอยูที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา  

                         รวม

เปนเจาของ 66.8

66.8

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.14 Siem Reap Land Investment Company Limited 
ที่ดินใหเชาเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของ Angkor Pisith Co., Ltd.

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

0.2

160.7

16.9

3.7

2.0

183.5

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.15 Angkor Pisith Co., Ltd.

หมายเหตุ : Angkor Pisith Co., Ltd. ทำสัญญาเชาท่ีดินจำนวน 2 ฉบับ มีเน้ือท่ีจำนวน 20 ไร ต้ังอยูท่ีจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา กับ Siem Reap Land 
Investment Company Limited ซ่ึงมีกำหนดระยะเวลาเชาฉบับละ 50 ป และชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยสัญญาเชาท้ังสองฉบับจะส้ินสุดใน
เดือนกันยายน 2599 และเดือนธันวาคม 2600 ตามลำดับ 
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ที่ดินเนื้อที่จำนวน 12.5 ไร 
ตั้งอยูที่จังหวัดพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

                         รวม

เปนเจาของ 153.7

153.7

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.18 Phnom Penh First Property Company Limited
ที่ดินใหเชาเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

4.1.17 BDMS International Medical Services Co., Ltd.
BDMS International Medical Services Co., Ltd. ทำสัญญาเชาท่ีดิน เน้ือท่ีจำนวน 8 ไร ต้ังอยูท่ีจังหวัด เสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา กับ S.R Property Investment Company Limited ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเชา 50 ปและชำระคาเชาเปนรายเดือน 
โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2610

หมายเหตุ : Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ทำสัญญาเชาที่ดินมีเนื้อที่จำนวน 12.5 ไร ตั้งอยูที่จังหวัดพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กับ Phnom
Penh First Property Company Limited ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเชา 50 ป และมีการชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดใน
เดือนธันวาคม 2599

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะ 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง 

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

3.8

547.4

114.5

247.7

2.3

266.0

1,181.7

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.19 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
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ที่ดิน

อาคาร 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                รวม

0.3

251.9

7.7

13.4

273.3

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

126.6

128.1

113.1

1.6

1.5

370.9

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.20 บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

16.6

48.2

6.7

71.5

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.21 บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด

42



อาคาร 

รวม

30.6

30.6

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

10.2

2.4

12.6

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 17-0-95.60 ไร ตั้งอยูที่
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักร

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

ที่ดินที่ไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน ตั้งอยูที่ จ.ชัยภูมิ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

373.4

142.7
 

260.5

98.8

10.8
  

14.3

0.3

900.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.22 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
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อาคาร 

รวม

10.6

10.6

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

0.8

18.6

19.4

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.23 บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

1. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ซึ่งมีเนื้อที่
จำนวน 6 ไรเศษ ตั้งอยูที่ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน
7 ไรเศษ ตั้งอยูที่ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน
1 ไรเศษ ตั้งอยูที่ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

3,080.6

1,166.6

261.6

139.7

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.24 บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
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ที่ดิน

อาคาร

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                 รวม

90.2

1.1

1.0

9.6

101.9

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 15 ไรเศษ ตั้งอยูที่ถนนศรีนครินทร
อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

273.9

346.4

101.3

49.1

2.4

27.7

800.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.25 บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

5.7

30.7

4,684.9

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

45



ที่ดิน

ยานพาหนะ

รวม

81.5

0.6

82.1

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 4 ไร 206 ตารางวา ตั้งอยูที่
ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

77.5

271.5

95.4

17.1

4.8

219.5

685.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.26 บริษัท การแพทยสยาม จำกัด 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                รวม

0.1

0.2

0.3

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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ยานพาหนะ

รวม

1.5

1.5

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 10 ไรเศษ ตั้งอยูที่ถนนนวมินทร 
เขตบึงกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

424.8

277.4

94.7

43.9

2.1

11.1

854.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.27 บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

1. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่งมีเนื้อที่
จำนวน 15 ไรเศษ 

2. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งมีเนื้อที่
จำนวน 8 ไรเศษ

3. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 3 ซึ่งมีเนื้อที่
จำนวน 6 ไรเศษ

4. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ซึ่งมีเนื้อที่
จำนวน 7 ไรเศษ

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

5,984.0

2,516.6

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.28 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา) 
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ที่ดิน

อาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

ยานพาหนะ

              รวม

418.5

31.7

3.6

17.2

471.0

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 12-2-93.70 ไร ตั้งอยูที่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

186.1

484.1

80.1

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

4.1.28 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา) 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - ที่ดินรอการขาย
        
                         รวม

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของโดย
บริษัทยอย

เปนเจาของ

741.3

214.5

17.7

201.1

37.8

9,713.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย
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อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-ที่ดินและ
อาคารพลาซา 2 ชั้น

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

229.7

4.9

13.1

998.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                รวม

1.4

2.1

3.5

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 9-2-39.20 ไร ตั้งอยูที่
ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

320.0

329.4

83.3

114.4

5.6

577.1

1,429.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.30 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด 

4.1.29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
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ยานพาหนะ

รวม

1.1

1.1

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดิน

รวม

0.1

0.1

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โดยมี
เนื้อที่จำนวน 5-3-46.60 ไรตั้งอยูที่จังหวัดพิษณุโลก

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

134.5

329.3

55.4

66.5

2.7

1.3

589.7

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.31 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด  
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ที่ดินเนื้อที่จำนวน 16-3-61.80 ไร ตั้งอยูที่
ตำบลวัดประดู อำเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

143.2

459.2

74.7

222.3

3.7

36.0

939.1

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

19.4

0.5

19.9

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

4.1.32 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด 

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

23.9

620.5

142.6

496.2

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.33 บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด  
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ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

4.4

256.2

1,543.8

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

ที่ดิน

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                 รวม

183.2

0.2

2.6

186.0

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 12-0-81.30 ไร ตั้งอยูที่
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

394.5

416.6

48.8

143.5

2.0

1,005.4

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.34 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด  

4.1.33 บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด  
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ที่ดิน ขนาด 5-2-21 ไร ตั้งอยู 337 
ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แขวงสำเหร 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่ดิน ขนาด 1-0-26 ไร ตั้งอยู 900/1 ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

26.4

8.8

54.6

34.5

120.8

0.1

245.2

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.35 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)  

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

ยานพาหนะ

                รวม

14.3

1.5

15.8

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 3-0-54.02 ไร ตั้งอยูที่ตำบลแสมดำ 
(บางบอน) อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 15-0-0 ไร ตั้งอยูที่ตำบลโคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

3.2

77.5

289.3

160.7

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.36 บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
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อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

158.5

4.0

3.4

696.6

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.36 บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

ยานพาหนะ

รวม

2.7

2.7

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

                         รวม

เปนเจาของ 0.2

0.2

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.38 บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

4.1.37 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

อาคาร

รวม

1.1

1.1

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา
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อาคาร

รวม

1.1

1.1

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

1.1

6.5

0.7

0.3

8.6

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.40 N Health (Cambodia) Co., Ltd.

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

5.0

0.1

5.1

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

1.0

2.0

3.0

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.39 บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
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ยานพาหนะ

รวม

2.6

2.6

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ท่ีดินเน้ือท่ีจำนวน 38-1-41.50 ไร ต้ังอยูท่ีจังหวัดนครปฐม   
ท่ีดินเน้ือท่ีจำนวน 8-2-80.50 ไรเศษ ต้ังอยูท่ีจังหวัดเพชรบุรี

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

691.6

504.7

112.0

52.8

1.1

30.6

1,392.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.41 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 2-0-34.80 ไร ตั้งอยูที่
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

105.3

3.0

10.0

1.8

1.6

121.7

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.42 บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด
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ที่ดิน

ยานพาหนะ

รวม

69.1

0.2

69.3

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 13-1-15.8 ไร ตั้งอยูที่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

380.6

780.0

54.7

157.4

4.1

0.2

1,377.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.43 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

เฮลิคอปเตอร อุปกรณ และยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

0.4

305.7

306.1

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.44 บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
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เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                 รวม

0.9

0.6

1.5

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 10-1-36.80 ไร ตั้งอยูที่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

100.3

331.4

103.9

182.4

4.6

37.1

759.8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.45 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 14-2-92.90 ไร ตั้งอยูที่ 59/3 
ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

157.8

256.9

40.3

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.46 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 
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อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

30.5

1.0

486.5

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

ยานพาหนะ

รวม

1.0

1.0

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

26.1

1.1

27.2

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

10.0

19.9
  

8.4

38.3

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.47 บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด

4.1.46 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 
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สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

7.3

8.5

1.2

17.0

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

พื้นที่รานคา

ยานพาหนะ

รวม

12.9

0.5

13.4

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

4.1.48 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานเชา

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

3.9

7.1

1.2

12.2

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.49 N Health Myanmar Co., Ltd.
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สวนปรับปรุงอาคารเชา

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

1.6

3.8

0.2

5.6

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.51 บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

อาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

         รวม

19.2

5.2

24.4

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ที่ดินเนื้อที่จำนวน 14-3-77.30 ไร ตั้งอยูที่ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อาคาร 

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องมือและ
อุปกรณระหวางติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

10,364.2

1,016.6

92.0

501.7

1.1

42.1

12,017.7

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.50 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
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ที่ดิน

อาคาร

รวม

3.1

19.6

22.7

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

อาคาร

รวม

139.0

139.0

มูลคาตามบัญช�สุทธิ 
(ลานบาท)ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยภายใตสัญญาเชา

สวนปรับปรุงอาคารเชา

เครื่องใชในการดำเนินงาน อุปกรณโครงสราง
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

                         รวม

เปนเจาของ
ภายใตสัญญาเชา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

26.8

58.7

0.4

4.4

90.3

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.52 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด

อุปกรณสำนักงาน

                         รวม

เปนเจาของ 1.5

1.5

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาตามบัญช�สุทธิ 

(ลานบาท) ภาระผูกพันประเภทสินทรัพย

4.1.53 บริษัท เฮลท พลาซา จำกัด
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดและประกาศใชนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดเผยแพรผานเว็บไซตของ
บริษัทเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางทั่วถึง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม โปรดอาน
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20210107-bdms-cg2020-th.pdf

จรรยาบรรณบริษัท ฉบับเต็ม โปรดอาน
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf
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คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบป พ.ศ. 2564 ประกอบ
ดวยกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ และดร.วิรไท สันติประภพ เปนกรรมการตรวจสอบ โดยหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดแก การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง
และเพียงพอ ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
มีการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการระหวาง
บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ในป พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดย
มีประเด็นที่เปนสาระสำคัญคือ 

1. พิจารณาเสนอแนะการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำป
ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บุคคลท่ีไดรับการเสนอ
ช่ือเปนผูสอบบัญชีดังกลาว มีความเหมาะสมท้ังในดานความรู ความสามารถ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอในการทำหนาท่ี
เปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทและบริษัทยอย 

2. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟงคำช้ีแจงจากผูตรวจ
สอบบัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อไดวางบการเงินดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดย
มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางถูกตองและครบถวน

3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล

4. พิจารณาปรับปรุงและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำป และทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยใชหลักการตรวจสอบตามความเส่ียง (Risk based internal audit plans) และใหความ
เห็นชอบในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล 

5. พิจารณาแตงต้ังผูตรวจสอบภายในบริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทจากภายนอกซ่ึงเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของผูทำหนาท่ีรับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน ความพรอมและความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ ความรูความสามารถและความเปนอิสระ
ของทีมงาน เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแตละสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย 
ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว   

เอกสารแนบ 6 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. พิจารณาและรับฟงคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบริษัทผูตรวจสอบ
ภายในท่ีไดรับการแตงต้ังตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตามความ
สำคัญของความเส่ียงท่ีประเมินไว คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแตละคร้ัง นำเสนอและแนะนำ
แกคณะกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมี
ประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมปองกันความเสี่ยงของฝายตางๆ และขององคกร

7. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนใหมีความเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการปองกันความเส่ียงจากการดำเนินงาน
ตามแนวนโยบายและกลยุทธตางๆ ของบริษัท

9. ประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหาร เพ่ือความเปนอิสระของผูตรวจสอบบัญชีในการรายงานถึงปญหาหรือขอจำกัด
ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดรายงานไมพบขอจำกัดใดที่เปนสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและอยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนของ
บริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง

(นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล)
ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
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