
 

หนา้ 23 

 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
 บรษัิทไดก้าํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลา่วคือ 
 1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 
 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่ เป็นลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจํา  หรือ  
เป็นผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน ์
หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอคาํอนญุาตตอ่สาํนกังาน 
 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส้่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  ทัง้ในดา้นการเงิน 
และการบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ในลักษณ ะที่จะทําให ้
ขาดความเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ผู้มีอ ํานาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือ 
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 
 5. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากนีแ้ลว้ยังตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่าง  
มีเสรีตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ  ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าที่  และ 
ไมต่กอยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณใ์ดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัใหไ้มส่ามารถแสดงความเห็น
ไดต้ามที่พงึจะเป็น 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสาํนักงานสอบบัญชี  
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงินซึ่งไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น  เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
  
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบล าดบัที่ 5 



 

หนา้ 24 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 7 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 ถงึ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (7/7) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 
สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  -ไม่มี- (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้: -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ : บมจ.แปซฟิิกไพพ ์1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศกึษา  
› ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
› ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ (การจดัการทั่วไป) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› 2562 Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) 
› 2561 Board that Make Difference (BMD 6/2018) 
› 2557 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) 
› 2556 The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013) 
› 2556 Director Certification Program (DCP 107/2013 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 
2553 – ปัจจบุนั ประธานท่ีปรกึษากรรมการ บรษิัท ไดกา้ (ไทย) จาํกดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเส่ียง และ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิัท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :  
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย ์

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 72 ปี 
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 ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 4 ปี 9 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ถงึ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (7/7) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้: -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ : บมจ.แปซฟิิกไพพ ์1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศกึษา  
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
› ปรญิญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 133/2017) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 
2554 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
2554 – 2558   กรรมการ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2552 – 2558 ผูช้่วยผูจ้ดัการกลุ่มงานปฏิบตักิารงานบรกิารซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท นภสัรีย ์เดอรแ์มจิก จาํกดั 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์

3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 
 

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 64 ปี 




