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ข้ อมูลกรรมการอิสระทีเ่ สนอให้ มาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่ อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
การมีส่วนได้เสี ยพิเศษ
ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ
ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

คุณวุฒิการศึกษา

: นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
: 59 ปี
: 5/73 หมู่ที่ 16 ซอยพัฒนาชุมชน ถ.ศรี นคริ นทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
: ไม่มี
: ไม่มี

: ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: ปริ ญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
ช่ วงเวลา
พ.ย. 60 – ปั จจุบนั
มิ.ย. 60 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่การตลาด
และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บจก.เอสเอช ครอสซิ่งส์
บจก.ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ ี
บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่
และบจก.สหการวิศวกร
บมจ.อควา คอร์เปอเรชัน่
บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่
บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่
TRC Engineering LLC and TRC Middle East LLC
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่
บจก.สหการวิศวกร
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คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(ที่มีความเข้ มเท่ ากับข้ อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. และ ตลท.)
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 บริ ษทั ฯ มี กรรมการอิ สระที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้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 กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ เช่ น การทารายการทางการค้าที่ เป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการการเช่ า หรื อให้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
ทานองเดี ยวกัน กับ บริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งในลักษณะที่ อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของฅน รวมทั้งไม่เคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิ สระ 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 อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี 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. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น 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 นนิ ติบุคคล 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 ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณี ที่กรรมการอิสระดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน บริ ษทั ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ด้วย
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

-หน้ าที่ 49-

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
(การมี / ไม่มีส่วนได้เสี ยกับ บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมา)
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษัท/บริษัทใหญ่ / รายชื่ อผู้ได้ รับเสนอชื่ อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
ปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน
-ไม่เป็ นลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ (เช่ น ผู ้ส อบบัญ ชี ที่ ป รึ ก ษา
-ไม่เป็ นกฎหมาย)
- ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ นัย ส าคัญ อัน อาจมี ผ ลท าให้ ไ ม่
สามารถท าหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระ (เช่ น การซื้ อ/ขาย
-ไม่มีวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การยืม/ให้กูย้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาด
ของรายการด้วย (ถ้ามี)
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