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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้มาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
การมีส่วนได้เสียในการประชุม
คุณวุฒิการศึกษา

: พลตารวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
: 65 ปี
: 12 ซอยร่วมมิตรย่านพหลโยธิน ถนนย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: ไม่มี
: ไม่มี
: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
: ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตารวจ)
โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
2559-ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2557-2559
2553-2555
2552-2553
2550-2552

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริษัท
ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้บัญชาการประจาสานักงาน ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตารวจนครบาล

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
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คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(ที่มีความเข้มเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. และ ตลท.)
ในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้ นประจ าปี 2561 บริษั ทฯ มีกรรมการอิส ระที่ ต้อ งออกจากต าแหน่ง ตามวาระ และเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนั กงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีห รือเคยมี ความสัม พันธ์ ทางธุรกิ จ เช่น การทารายการทางการค้าที่ เป็น ปกติ เพื่ อประกอบกิจ การการเช่า หรือให้เช่ า
อสังหาริมทรัพ ย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพ ย์ หรือบริการหรือการให้ห รือรับความช่ว ยเหลือทางการเงิน รวมถึ งพฤติการณ์อื่ น
ทานองเดี ยวกั นกั บบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ทร่ ว ม หรือ นิติ บุ คคลที่ อ าจมีความขัด แย้ง ในลั กษณะที่ อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้วิจ ารณญาณอย่างอิส ระของฅน รวมทั้ งไม่ เคยเป็น ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใ ช่กรรมการอิ สระ หรื อ
ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เ ป็น หรื อเคยเป็ นผู้ ให้ บริ การทางวิ ชาชีพ ใด ๆ ซึ่ง รวมถึ งการเป็น ที่ป รึกษากฎหมายหรื อที่ป รึกษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน บริษัทต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
(การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา)
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริษัท/บริษัทใหญ่/ รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิส ระ
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
พลตารวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน
-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา
-ไม่เป็นกฎหมาย)
- ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ ที่ นั ย ส าคั ญ อั น อาจมี ผ ลท าให้ ไ ม่
สามารถท าหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ (เช่ น การซื้ อ /ขาย
-ไม่ม-ี
วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม /ให้กู้ยืมเงิน ) พร้อมระบุขนาด
ของรายการด้วย (ถ้ามี)
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