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ประวัติกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 
ชื่อ-นามสกุล     นางวนิดา วรรณศิริกุล 
อายุ      58 ป 
สัญชาติ       ไทย 
วุฒิการศึกษา     CONVENT OF HOLY INFANT JES US, ENGLISH  

SECRETARIAL PROGRAM  
ตําแหนงปจจุบัน     ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประสบการณทํางาน    กรรมการ บมจ.ตงฮ้ัว โฮลดิ้ง, 

กรรมการ  บจ.เทอรมินัล เอ็กซตรา เอ็นเตอรเทนเมนท 
การถือหุน     - หุน   
ตําแหนงงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
ตําแหนงในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) กรรมการ  บจ.เทอรมินัล เอ็กซตรา เอ็นเตอรเทนเมนท 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการ  ไมมี 
ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ขอพิพาททางกฎหมาย    ไมมี 
สวนไดเสียในระเบียบวาระการประชุม   ไมมี 
 

นิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไวสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ก.ล.ต.ก(ว) 32/2551 เร่ืองการปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 
1.     ถือหุนไมเกินรอยละ 1  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 ตาม     พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 
พ.ศ.2551 หรือ) 

2.     ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองบุตร  รวมทั้งคูสมรส    
ของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ  บุคคลท่ีจะไดรับการ เสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมี    
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

3.     ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี  
        อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม    บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ    
        ขัดแยง ในปจจุบันและชวง 2 ป กอน  ไดรับการแตงต้ัง 
4.      ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  หามผูสอบบัญชีเปนกรรมการอิสระ  หากเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น  เชน ที่   
         ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ตองมีมูลคารายการไม  เกิน 2 ลานบาทตอป   
         โดยมีรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ดังตอไปนี้ 
 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



-29- 
 

 
         ก.ลักษณะความสัมพันธ 
         ความสัมพันธลักษณะการใหบริการวิชาชีพ 

1. ผูสอบบัญชี  ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น เชน ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา 
        ทรัพยสิน เปนตน 
2.     ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ    -กรณีผูสอบบัญชี   : หามทุกกรณี 
                        -กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น : มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป 

          ความสัมพันธทางการคา/ธุรกิจ (ใชแนวทางเดียวกับขอกําหนดรายการเกี่ยวโยงของตลท.) 
- ลักษณะความสัมพันธ : กําหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/     
  ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับทรัพยบริการ รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
  - ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคารายการมากกวาหรือเทากับ 20 ลานบาท หรือ มากกวาหรือเทากับ 3%         
    ของ NTA แลวแตจํานวนใดตํ่ากวา 

ข.    กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตามขอ ก.กับนิติบุคคล บุคคลที่เขาขายไมอิสระ ไดแกผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
(ยกเวนกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) 

ค. กําหนดชวงเวลาท่ีหามมีความสัมพันธตามขอ ก. และ ข. ในปจจุบันและ 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง 
5.    ไมเปนตัวแทนของกรรมการ ผูถือหุนใหญ ผูเก่ียวของกับผูถือหุนใหญ 
6. ไมประกอบกิจกาจที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับบริษัทและบริษัทยอย ไมถือหุนเกิน 1% ในกิจการที่
ประกอบธุรกิจเหมือนกัน ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจ
ควบคุมในกิจการดังกลาว 
7. ไมมีลักษณะอื่นที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ 
8. สามารถมีสวนรวมตัดสินใจในการดําเนินงานในรูปแบบขององคคณะ ( Collective Decision) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ เขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว 

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับ การปฎิบัติตามกฎหมายวาดวย หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
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