
เอกสารแนบ 8 

นิยามของกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอสิระ หมายถึง บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนและมคีวามเป็นอสิระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว้ในนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กล่าวคอื 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน 
ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดอืนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 

บรษิทัฯ อาจแต่งตัง้บุคคลทีม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารวชิาชพีเกนิมลูค่าตามขอ้ 4. 
หรอื 6. เป็นกรรมการอสิระได้ หากกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอย่างระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าการแต่งตัง้บุคคล
ดงักล่าว ไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ  

 



 

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
1. นายเทอดศกัด์ิ โรจน์สรุกิตติ (64 ปี)  
ท่ีอยู่ เลขที ่139/36 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
หลกัสตูรการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2020 
- Director Leadership Program (DLCP) 2/2021 
  โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ -  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) ภาคภาษาองักฤษ,  
    สถาบนัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ประสบการณ์ท างาน 
ในรอบ 5 ปี 

2564 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร, บมจ. โรงพยาบาลเอกชล 
2563 – ปัจจุบนั          ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, บรษิทั พรเีมยีร ์เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั 
2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, บมจ. วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน, บมจ. ด ูเดย ์ดรมี 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร, หลกัสตูรแพทยศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร, สมาคมนกับรหิารโรงพยาบาลประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร, สมาคมศษิยเ์ก่า โครงการปรญิญาโทส าหรบัผูบ้รหิาร 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช,ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร, กองทุนศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช,ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2562 – 2563 Chief Operating Officer, โรงพยาบาลเวลิดเ์มดคิอล 
2559 – 2562 Chief Clinical Operation, บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา   - ไมม่ ี- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไมม่ ี- 
การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืนในทุกวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นใน
คราวน้ี 

 - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 
2 ปีท่ีผา่นมา 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาซ่ึงได้รบัเงินเดือน
ประจ า 

 - ไมม่ ี- 

เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  - ไมม่ ี- 
มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  - ไมม่ ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
2. นายวศิน  ปริธญั (36 ปี) 

ท่ีอยู่ เลขที ่258/13 ซอยลาดพรา้ว 64 แยก 2 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

หลกัสตูรการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) 180/2021 
  โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Chartered Financial Analyst , CFA Institute 

ประสบการณ์ท างาน 

ในรอบ 5 ปี 

2564 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ด ูเดย ์ดรมี 
2563 – ปัจจุบนั ผูช้่วยผูอ้ านวยการ, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2560 – 2563 ผูอ้ านวยการอาวุโส หวัหน้าฝ่ายตราสารทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

พรนิซเิพลิ จ ากดั 
2557 – 2560 ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา  - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืนในทุกวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นใน
คราวน้ี 

 - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 
2 ปีท่ีผา่นมา 

เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาซ่ึงได้รบัเงินเดือน
ประจ า 

 - ไมม่ ี- 

เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  - ไมม่ ี- 

มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  - ไมม่ ี- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


