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ประวัตกิ รรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ชื่อ-นามสกุล

นางวนิดา วรรณศิริกลุ

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

CONVENT OF HOLY INFANT JES US, ENGLISH
SECRETARIAL PROGRAM

ตําแหน่งปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทํางาน

กรรมการ บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง,
กรรมการ บจ.เทอร์ มินลั เอ็กซ์ตร้ า เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์

การถือหุ้น

- หุ้น

ตําแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

กรรมการ บจ.เทอร์ มินลั เอ็กซ์ตร้ า เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ

ไม่มีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ส่วนได้ เสียในระเบียบวาระการประชุม

ไมมี

นิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต.ก(ว) 32/2551 เรื่ องการปรับปรุงข้ อกําหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ในบริษัทฯ บริษัทในเครื อ บริ ษัทร่วมหรื อ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2551 หรื อ)

Page 22

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของ
บุตรกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ บุคคลที่จะได้ รับการ เสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
3. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน ได้ รับการแต่งตัง้
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ห้ ามผู้สอบบัญชีเป็ นกรรมการอิสระ หากเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ต้ องมีมลู ค่ารายการไม่เกิน 2 ล้ านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียด
ลักษณะความสัมพันธ์ ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ดังต่อไปนี ้
ก.ลักษณะความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ลกั ษณะการให้ บริ การวิชาชีพ
1. ผู้สอบบัญชี ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
2. ระดับนัยสําคัญที่เข้ าข่ายไม่อิสระ

-กรณีผ้ สู อบบัญชี : ห้ ามทุกกรณี

-กรณีเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้ านบาทต่อปี
ความสัมพันธ์ทางการค้ า/ธุรกิจ (ใช้ แนวทางเดียวกับข้ อกําหนดรายการเกี่ยวโยงของตลท.)
- ลักษณะความสัมพันธ์ : กําหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์บริการ รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสําคัญที่เข้ าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ล้ านบาท หรื อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 3%ของ NTA
แล้ วแต่จํานวนใดตํ่ากว่า
ข. กรณีที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ตามข้ อ ก.กับนิติบคุ คล บุคคลที่เข้ าข่ายไม่อิสระ ได้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่กรรมการ (ยกเว้ น
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ)
ค. กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตามข้ อ ก. และ ข. ในปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นใหญ่
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6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ใน กิจการที่
ประกอบธุรกิจเหมือนกัน ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจ
ควบคุมในกิจการดังกล่าว
7. ไม่มีลกั ษณะอื่นที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
8. สามารถมีสว่ นร่วมตัดสินใจในการดําเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ ( Collective Decision)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนด ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับ การปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฏบัตร(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฎิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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