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นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
เป็ นไปตามข้อกําหนดขันตํ!าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
1. ถื อหุ้นไม่เกิ นร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ ้นที! มีสิทธิ ออกเสี ย งทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง ทังนี ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี!เกี!ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน ๆ ด้วย (ผูท้ ี!เกี! ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 789 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที!ปรึ กษาที!ได้เงินเดือนประจํา หรื อ

ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผู ้
มี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท เว้น แต่ จ ะได้พ น้ จากการมี ล ัก ษณะดังกล่ า วมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่ า 2 ปี ทังนี
ลัก ษณะต้อ งห้ามดังกล่ า วไม่ รวมถึ งกรณี ที! กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที! ปรึ กษาของส่ ว น
ราชการซึ! งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หมายถึงบริ ษทั ย่อยที!มีบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั เดียวกัน)
3. ไม่เป็ นบุคคลที!มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที!เป็ นบิดา

มารดา คู่สมรส พี!นอ้ ง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที!จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ

ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ในลักษณะที!อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่า งอิสระของตน
รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ้นที!มี นยั หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุม ของผูท้ ี!มี ความสัม พันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี

อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที!มีนยั ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ! งมี ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ! งรวมถึ งการให้บริ ก ารเป็ นที! ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที!

ปรึ กษาทางการเงินซึ! งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที!มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที!ได้รับการแต่งตังขึนเพื!อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้

ถือหุ ้นซึ! งเป็ นผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่ งมาด้ วย 4
8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริ ษทั เกี! ยวกับการประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที!ปรึ กษาที!รับเงินเดือนประจํา
หรื อถื อหุ ้นเกินร้อยละ1.0 ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อื!น ซึ! งประกอบกิจการที!มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที!มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื!นใดที!ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี!ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

ทังนี กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นการของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจ
ในรู ปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)
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