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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของบริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
คุ ณสมบัติของกรรมการอิ สระของบริ ษทั วันทู วนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ตามที ได้กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดู แลกิ จการของ
บริ ษทั ฯ ซึงเข้มกว่าข้อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ . ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทังนีให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมี ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พีน้อง
และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุ มของผูท้ ี มี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จดังกล่ าว รวมถึ งการทํารายการทางการค้าที กระทําเป็ นปกติ เพื อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อ ให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลื อทางการเงินด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํา
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิ น รวมถึงพฤติการณ์อืนในทํานองเดี ยวกัน ซึ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระ
หนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ ง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวน
ใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดังกล่ าวให้ เป็ นไปตามวิธี ก ารคํานวณมู ล ค่ าของรายการที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน โดยอนุ โลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี ดังกล่าว
ให้นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับ
ค่าบริ การเกิ น กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้นซึ งเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนใน
ห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาที รับเงินเดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1
ของจํานวนหุ ้นที มี สิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืนซึ งประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที มีนัยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
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ทังนี ในวาระการแต่งตังกรรมการ บริ ษทั ได้มีการเสนอชื อกรรมการเพือดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คือ นพ. ระเฑียร ศรี มงคล โดยมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระทีบริ ษทั กําหนด และมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอืนทีเกียวข้อง ดังต่อไปนี

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสี ย
1. การถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ (ณ 1 มีนาคม 563)
- จํานวนหุน้
- สัดส่วนของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด
. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดื อนประจํา
หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลที มี ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม
หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ที มีน ยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของผูท้ ี มีความสัม พัน ธ์ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัด อยู่ เว้น แต่จะได้พ ้น จากการมี ล ัก ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้ อยกว่าสองปี ก่ อนได้รับ การแต่ งตังเป็ น
กรรมการ

ผู้ได้ รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการอิสระ
นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่เป็ น

. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ งได้รับ ค่ าบริ ก ารเกิ น กว่าสองล้านบาทต่ อ ปี จากบริ ษ ัท บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ

ไม่เป็ น

7. ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั

ไม่เป็ น

8. ไม่ประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที มี นัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาที
รั บ เงิ น เดื อ นประจํา หรื อถื อ หุ ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 1 ของจํานวนหุ ้ น ที มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทังหมดของบริ ษัท อื น
ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั

ไม่มี
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