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ประวัตกิรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 ช่ือ-นามสกลุ     นางวนิดา วรรณศิริกลุ 

 อาย ุ      58 ปี 

 สญัชาติ       ไทย 

 วฒิุการศกึษา      CONVENT OF HOLY INFANT JES US, ENGLISH 

 SECRETARIAL PROGRAM 

 ตําแหน่งปัจจบุนั      ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 ประสบการณ์ทํางาน     กรรมการ บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้, 

 กรรมการ บจ.เทอร์มินลั เอก็ซ์ตร้า เอน็เตอร์เทนเม้นท์ 

 การถือหุ้น      - หุ้น 

 ตําแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    ไมมี่ 

 ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  กรรมการ บจ.เทอร์มินลั เอก็ซ์ตร้า เอน็เตอร์เทนเม้นท์ 

 การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการ   ไมมี่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมมี่ 

 สว่นได้เสียในระเบียบวาระการประชมุ    ไมมี 

นิยามกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี ก.ล.ต.ก(ว) 32/2551 เร่ืองการปรับปรุงข้อกําหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ   บคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.

2551 หรือ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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2. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องบตุร รวมทัง้คูส่มรสของ

บตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะได้รับการ เสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ใน

ปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อน ได้รับการแตง่ตัง้ 

4. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ห้ามผู้สอบบญัชีเป็นกรรมการอิสระ หากเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น ต้องมีมลูคา่รายการไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่ปี โดยมีรายละเอียด

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต.กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

ก.ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ความสมัพนัธ์ลกัษณะการให้บริการวิชาชีพ 

1. ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น 

2. ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าข่ายไมอ่ิสระ   -กรณีผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 

-กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกบัข้อกําหนดรายการเก่ียวโยงของตลท.) 

- ลกัษณะความสมัพนัธ์ : กําหนดครอบคลมุรายการธุรกิจทกุประเภท ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัทรัพย์บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

- ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าข่ายไมอ่ิสระ : มลูคา่รายการมากกวา่หรือเทา่กบั 20 ล้านบาท หรือ มากกวา่หรือเทา่กบั 3%ของ NTA 

แล้วแตจํ่านวนใดต่ํากวา่ 

ข. กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตามข้อ ก.กบันิติบคุคล บคุคลท่ีเข้าข่ายไมอ่ิสระ ได้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ (ยกเว้น

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) 

ค. กําหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสมัพนัธ์ตามข้อ ก. และ ข. ในปัจจบุนัและ 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้ 

5. ไมเ่ป็นตวัแทนของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
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6. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบับริษัทและบริษัทยอ่ย ไมถื่อหุ้นเกิน 1% ใน  กิจการท่ี

ประกอบธุรกิจเหมือนกนั ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุในกิจการดงักลา่ว 

7. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

8. สามารถมีสว่นร่วมตดัสนิใจในการดําเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ ( Collective Decision) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)ท่ี

เหมาะสมและมีประสทิธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการ

พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด 

หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ 

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการ เข้าร่วมประชมุด้วย 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด  ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว 

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเหน็เก่ียวกบั การปฎิบติัตามกฎหมายวา่ด้วย หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ  ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฏบตัร(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


