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คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(ที่มคี วามเข้ มเท่ากับข้ อกําหนดขั้นตํา่ ของ ก.ล.ต. และ ตลท.)
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
1. ถือหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมี ความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จ เช่ น การทํารายการทางการค้าที่ เป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการการเช่ า หรื อให้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดี ยวกันกับ บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งในลักษณะที่ อาจเป็ นการ
ขัด ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่ เคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรื อ
ผูบ้ ริ หารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิช าชี พ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการเป็ นที่ ป รึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ใน
กรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร
หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณี ที่กรรมการอิสระดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน บริ ษทั ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 One Report
ด้วย
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริษทั ฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
นายสุ ธี ผ่ องไพบูลย์

อายุ 58 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

สั ดส่ วนการถือหุ้น

 ไม่มีการถือหุ ้นในบริ ษท
ั

การมีส่วนได้ เสี ยพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการ
คนอื่ น ๆ ในทุ ก วาระที่ เสนอในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
คุณวุฒกิ ารศึกษา

 ไม่มี

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Director Accreditation Program (DAP) ปี

ประสบการณ์ ย้อนหลัง 5 ปี
 กิจการที่เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียน

2563 – ปั จจุบนั

เม.ย.2561-ปั จจุบนั

 กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จด
ทะเบียน

เม.ย.2561-ปัจจุบนั

 ปริ ญญาตรี

นิ ติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2530
 ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พว่าความ (อบรมรุ่ น 2) สภาทนายความแห่ งประเทศไทย
 วิสามัญสมาชิ กแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. 2531
2550

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อควา คอร์ เปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริษัท ไทยเยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
บริษัท คริสเตียนและเน็ลสั น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ปรึ กษากฎหมาย
บจก.ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครื อ
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
บจก.แป้งมันสมเด็จ
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บจก.เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บจก.เลส์ รัวส์ และบริษัทในเครื อ
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ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
บจก.อุณากรรณ
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
บจก.ไตตันโค อินเตอร์ เนชั่นแนล และบริษัทในเครื อ
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
บจก.ไอริส กรุ๊ ป
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
บจก.อุตสาหกรรมนมไทย
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
บจก.อินเตอร์ เอ็กซ์ เพลส โลจิสติกส์ และบริษทั ในเครื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สํ านักงานกฎหมายสุ ธี ผ่ องไพบูลย์ จํากัด

2542-ปัจจุบนั
ที่อยู่

198 ซอยเจริ ญมิตร ถนนสุ ขมุ วิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

-

ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-

ไม่มี -

คุณสมบัตเิ พิม่ เติมสําหรับกรรมการอิสระทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อ
(การมี / ไม่มีส่วนได้เสี ยกับ บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมา)
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัท
ย่ อย/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ นยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทํา
หน้าที่ ได้อ ย่างเป็ นอิ สระ (เช่ น การซื้ อ /ขาย วัตถุ ดิบ/สิ นค้า/บริ การ
การยืม/ให้กยู้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

รายชื่ อผู้ได้รับเสนอชื่ อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
-

** ในปี 2565 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ
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