(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อ
ทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลต. ตลท. และเป็นไปตามข้ อบัง คับของบริษั ท อควา คอร์เ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บ ริหารของบริษัทฯ
จะต้อ งเป็ นผู้มี คุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กาหนดองค์ประกอบใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กาหนดจานวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้ ง หมดนั้ น ต้ องมี ถิ่น ที่อ ยู่ ใ นราชอาณาจั กร และกรรมการของบริ ษัท จะต้ องเป็ น ผู้มี คุณ สมบั ติ ต ามที่
กฎหมายกาหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผูถ้ ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตาแหน่งกรรมการ
ที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้น แต่ละหุ้นที่
ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สุ ดนั้ น เป็น ผู้อ อกจากต าแหน่ง กรรมการที่พ้ นจากตาแหน่ งตามวาระในข้ อนี้ อาจได้รับเลือ กตั้ งกลั บเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้มีคุณ ลักษณะที่ ส่งเสริม ด้านการกากับดูแลกิจการที่ ดี อาทิ มี คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความระมัดระวั งและความซื่อสั ตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับ
บริษัทอย่างเต็มที่
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ¾ (สามในสี่)
ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณีที่จานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจานวนไม่ครบองค์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยู่จะทาการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทาการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน
กรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทาภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จานวนกรรมการว่างลง
ซึ่งทาให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีทั้งหลายภายใต้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดารง
ตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้
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ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
67 ปี
ไทย
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 Master of Comparative Law (MCL.) University of Illinois, U.S.A
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทายาลัยโยนก
 ประกาศนียบัตร Harvard Business School
ประวั ติ ก ารอบรมกรรมการจากสมาคม
อบรมหลักสูตร DCP 35/2003, FND 7/2003, UFS 1/2006, ACP 17/2007, Refresher Course
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP 1/2008, FGP 4/2012
ประวัติการทางาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
2553 – 2557 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2553 – 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2553 – 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2552 – 2556 อัยการสูงสุด สานักงานอัยการสูงสุด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษทั จดทะเบียน
-ไม่มี ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี กิจการอื่นทีท่ าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ผลประโยชน์
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
4 ปี 2 เดือน (27 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
 การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี การเป็น ญาติส นิท กั บผู้ บริ หาร/ ผู้ ถื อ
-ไม่มีหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย
 การมี ความสัมพัน ธ์กับบริษัท /บริษั ท
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ใหญ่ /บริ ษัท ย่ อย/บริษั ท ร่ว มหรื อ นิ ติ
:
ไม่มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
:
ไม่มี
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
:
ไม่มี
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นบุคคลที่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทางาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
การดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียน

 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริหาร , (รษก.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
53 ปี
ไทย
 บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP รุ่นที่ 129/2010
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการบริหาร , (รษก.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท อควา แอด จากัด(มหาชน)
กรรมการบริษัท มันตรา แอสเซท จากัด
กรรมการบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จากัด
ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศษ (TFTA)
กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
กรรมการ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จากัด
กรรมการ บริษัท ร่วมมือ ร่วมใจ จากัด
กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จากัด
กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นอินทิเกรเตอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จากัด
กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จากัด
กรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการบริหาร
บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จากัด (มหาชน)
กรรมการ
มีจานวน 2 บริษัท คือ
1. ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จากัด (มหาชน)
มีจานวน 11 บริษัท ได้แก่
1. กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

-หน้าที่ 32-

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)

 กิจการอื่นทีท่ าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์
 การถือหุ้นในบริษัท
 การเป็น ญาติสนิ ทกับผู้ บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /
บริษัทย่อย
 การมี ความสัมพั นธ์กั บบริษั ท /บริษัทใหญ่/ บริษั ท
ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

2. กรรมการ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จากัด
3. กรรมการ บริษัท ร่วมมือ ร่วมใจ จากัด
4. กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จากัด
5. กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นอินทิเกรเตอร์ จากัด
6. กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จากัด
7. กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จากัด
8. กรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
9. กรรมการบริษัท อควา แอด จากัด(มหาชน)
10. กรรมการบริษัท มันตรา แอสเซท จากัด
11. กรรมการบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จากัด
-ไม่ม-ี
1 ปี 9 เดือน (ก.ค 2559 – ปัจจุบัน)
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง จากทั้งหมด 18 ครั้ง
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
:
มี (ตามประวัติการทางานข้างต้น)
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
:
ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
:
ไม่มี

-หน้าที่ 33-

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทางาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
การดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียน
 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 กิจการอื่นทีท่ าให้เกิดความขัดแย้งทางลประโยชน์
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์
 การถือหุ้นในบริษัท
 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /
บริษัทย่อย
 การมีความสัมพันธ์กับบริษัท /บริษัทใหญ่/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

นายกฤษฎิ์ คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม , กรรมการบริหาร
37 ปี
ไทย
 ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) Strathclyde University, Glasgow, Scotland, UK
 ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ไม่มีมี.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2557 - 2559
ผู้จัดการ The Reading Football Club (UK)
พ.ย.2553 - 2555
รองกรรมการ Reignwood International Resources Investment
Group Co., Ltd.
ธ.ค.2552 – 2557
รองกรรมการ บริษัท เอ็มไพร์เอเชีย จากัด
พ.ย.2547 – 2550
ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จากัด
กรรมการ
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี1 ปี 1 เดือน (มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จากทัง้ หมด 15 ครั้ง
-ไม่มี-ไม่มี กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
:
ไม่มี
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
:
ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
:
ไม่มี
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