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นิยามกรรมการอสิระ  
 
 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเข้มกว่าข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.  
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 
 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคํา
ขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
 

 3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 

 4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
 

   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีส้ินท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นีก้าร
คํานวณภาระหนีส้ินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีส้ินท่ี
เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 

 5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของ
สํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาต
ตอ่สํานกังาน 
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 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีก้รณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
 

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

 8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 
 9. กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดตอ่กนัทกุวาระได้ไมเ่กิน 9 ปี 
 10. กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้หญิง 
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รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอสิระที่ผู้ถอืหุ้นมคีวามประสงค์จะแต่งตั้งเพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้
Name Lists and Details of WHA independent directors’ name whom the Shareholders wish to attend the meeting and vote on their behalf as 
follows; 
 
1. ดร. พชิิต อัคราทติย์ 
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ 65 ปี 

ท่ีอยู:่ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 Dr. Pichit Akrathit 
Independent Director /  Chairman of the Audit Committee 

 Age  65 
Address: WHA Corporation Public Company Limited 1121 Moo 3, Theparak Road, Tambon Theparak, Amphur Muang, Samutprakarn 
Having no interest in the agendas proposed in this Annual General Meeting of the Shareholders 
 

2. ดร. อภชัิย บุญธีรวร 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ 65 ปี 

ท่ีอยู:่ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 Dr. Apichai Boontherawara 
Independent Director /  Audit Committee 

 Age  65 
Address: WHA Corporation Public Company Limited 1121 Moo 3, Theparak Road, Tambon Theparak, Amphur Muang, Samutprakarn 
Having no interest in the agendas proposed in this Annual General Meeting of the Shareholders 

 
3. ดร. กฤษณา  สุขบุญญสถติย์ 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ 48 ปี 

ท่ีอยู:่ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 Dr. Kritsana  Sukboonyasatit 
Independent Director /  Audit Committee 

 Age  48 
Address: WHA Corporation Public Company Limited 1121 Moo 3, Theparak Road, Tambon Theparak, Amphur Muang, Samutprakarn 
Having no interest in the agendas proposed in this Annual General Meeting of the Shareholders 
 

4. ดร. สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ47 ปี 

ท่ีอยู:่ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 Dr. Somsak Pratomsrimek 
Independent Director /  Audit Committee 

 Age  47 
Address: WHA Corporation Public Company Limited 1121 Moo 3, Theparak Road, Tambon Theparak, Amphur Muang, Samutprakarn 
Having no interest in the agendas proposed in this Annual General Meeting of the Shareholders 
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