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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัท วินเนอรย์ี ่เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตอ้งสามารถดูแล
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อีกทัง้ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่ วม
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

 กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ      

ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ

เคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ  

ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทาการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนา้ที่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาต หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่า
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กว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคระกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ

บญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ

ของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้

ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา

ที่ร ับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 – ขอ้ 9 แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
 



  เอกสารแนบ 9 

หนา้ 3 จาก 6 

รายละเอียดกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้) 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล 

อาย ุ   : 55 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ที่อยู ่   : 634/4 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1)  
ถนนประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 350,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.087) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

- Master of Arts in Human & Environment Studies,  

Political Economy Major Political Science and 

Economics, 

Kyoto University, JAPAN 

- บญัชีบณัฑิต, คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ : 

- Advanced Audit Committee (AACP) Class 38/2020 

- Director Diploma Examination Year 2017 

- Director Certification Program (DCP) Class 169/2013 

- Company Secretary Program (CSP) Class 44/2012 
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ประวัติการท างานในชว่ง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบนั: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

                                                                            -ไมม่ี- 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2564 - ปัจจุบัน -ที่ปรึกษา, โครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตรเ์พื่อเขา้สู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน, 

ศนูยค์วามเป็นเลศิทางดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) TCELS Thailand 

ปี 2561 - ปัจจุบัน -คณะท างานก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลติภณัฑ,์ กระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

ปี 2560 - ปัจจุบัน -กรรมการ, คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย,์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

ปี 2551 – ปัจจุบัน -อาจารยพ์ิเศษ, หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

ปี 2550 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. เอ็มพาวเวอร ์พลสั 

ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี 2552 - 2562 -อนกุรรมการสง่เสริมบม่เพาะวิสาหกิจในสถานอดุมศกึษาส านกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษา, ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกย.) 

ปี 2559 - 2562 -ที่ปรกึษาทางการเงิน, บจ. อินทีเรยีวิชั่น 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ  : - ไมม่ี - 
ในวาระการประชุมที่ 1 - 10 
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รายละเอียดกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้) 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางเรณู อุบล 

อาย ุ   : 68 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ที่อยู ่   : 634/4 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1)  
ถนนประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 360,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.090) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

-แพทยศาสตรบ์ณัฑิต, คณะแพทยศาสตร ์ Kyoto University, JAPAN 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ : 

- Advanced Audit Committee (AACP) Class 38/2020 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 165/2019 

- อนมุตัิบตัร สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั, แพยทสภา 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

ปี 2557 – ปัจจุบัน -PCU DIRECTOR, แผนกคนไขญ่ี้ปุ่ น, บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2563 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. เอเซีย เมดิคลั เฮิรบ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ปี 2561 – ปัจจุบัน -ผูอ้  านวยการ, โรงพยาบาลศิรนิ 
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ปี 2560 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วี แคร ์ย ูโฮม 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. วี ด ูแคร ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอ ด ูเซิรฟ์ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. บิวตี ้แอนเจิล้ 

ปี 2558 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. แคร ์ฟอร ์สติล 

ปี 2552 – ปัจจุบัน -ผูจ้ดัการ, แอล แคร ์เนอสซิ่งโฮม 

ปี 2550 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. โปร เฮลท ์เมด 

ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี 2563 – 2564  -กรรมการบรษัิท, บจ. ซีเอ็นซี.เมดิคอล-อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ปี 2559 – 2564 -ประธาน CREDENTIAL, องคก์รการแพทย ์MEDICAL STAFF ORGAMTA, 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ  : - ไมม่ี - 
ในวาระการประชุมที่ 1 - 10 

 

 


