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นิยามกรรมการอิสระ  
 

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเข้มกว่าข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.  
ดงัต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่        
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอื     
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่
ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ     
ทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ      
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านอง
เดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้สนิทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของ
สินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้         
การค านวณภาระหนี้สนิดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบตัิการของบรษิทัจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สนิ        
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ
ของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยบรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจ       
มคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 
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6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฏหมายหรอื
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้กรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผู้จดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

9. กรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทกุวาระไดไ้มเ่กนิ 9 ปี 

10. กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คนจะตอ้งเป็นผูห้ญงิ 
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รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยมีรายช่ือ
ดังต่อไปนี ้
Names and Details of the independent directors whom the shareholders shall appoint as their proxy to attend the meeting and vote on their behalf 
were as follows; 

1. ดร. อภิชัย บุญธีรวร 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 อาย ุ: 66 ปี 

ที่อยู ่: บรษัิท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 777 หมูท่ี่ 13 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 23-25 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 
ต  าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ทัง้นี ้ดร. อภิชยั บญุธีรวร ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 
Dr. Apichai Boontherawara 
Independent Director /  Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 

 Age : 66 year 
Address : WHA Corporation Public Company Limited No. 777 Moo 13, WHA Tower 23rd - 25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM. 7, 
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn Province 
Dr. Apichai Boontherawara has no special conflict of interest different to other directors in all agendas proposed to this Annual General Meeting 
of Shareholders. 

2. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 อาย ุ: 49 ปี 

ที่อยู ่: บรษัิท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 777 หมูท่ี่ 13 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 23-25 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 
ต  าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ทัง้นี ้ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย ์ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
Dr. Kritsana Sukboonyasatit 
Independent Director /  Audit Committee Member / Risk Management Committee Member 

 Age : 49 year  
Address : WHA Corporation Public Company Limited No. 777 Moo 13, WHA Tower 23rd - 25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM. 7, 
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn Province 
Dr. Kritsana Sukboonyasatit has no special conflict of interest different to other directors in all agendas proposed to this Annual General Meeting 
of Shareholders.  

3. ดร. สมศักดิ ์ประถมศรีเมฆ 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ: 48 ปี 

ที่อยู ่: บรษัิท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 777 หมูท่ี่ 13 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 23-25 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 
ต  าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ทัง้นี ้ดร. สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
Dr. Somsak Pratomsrimek 
Independent Director /  Audit Committee 

 Age : 48 year 
Address : WHA Corporation Public Company Limited No. 777 Moo 13, WHA Tower 23rd - 25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM. 7, 
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn Province 
Dr. Somsak Pratomsrimek has no special conflict of interest different to other directors in all agendas proposed to this Annual General Meeting 
of Shareholders.  
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