
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 8 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กลา่วคือ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 
2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ เป็นผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนติิบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีใน
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอค าอนญุาตตอ่ส านกังาน 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้าน  การเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  ในลกัษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ
(เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่น้อง และบตุร
รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผล ประโยชน์ของกรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อยา่งมีเสรี
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไมต้่องค านงึถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือต าแหนง่หน้ าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พงึจะ
เป็น 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  และ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ  ของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึง่รวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  และนิติบคุคลที่อาจมีความ ขดัแย้ง 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปีก่อนวนัท่ี
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

เอกสารแนบล าดับที่ 9 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 8 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 69 ปี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  
4 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 ถึงการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : 
7/7 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี ้: -ไมม่ี- 

ที่อยู่  : บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินี
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
› ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast

University ประเทศสหรัฐอเมริกา
› ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี
› ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
2553 – ปัจจบุนั ประธานท่ีปรึกษากรรมการ 

บริษัท ไดก้า (ไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ และประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและก า หนดคา่ตอบแทน 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ า กดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไมม่ี-

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
-ไมม่ี-

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา
2. ไมเ่คยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกู

พิทกัษ์ทรัพย์
3. ไมเ่คยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและ

ห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

› Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
› The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No. 37/2013)
› Director Certification Program (DCP 107/2013)
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 61 ปี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  
1 ปี 9 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม  2559 ถึง การประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : 
7/7 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี ้: -ไมม่ี- 

ที่อยู่  : บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินี
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
› ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
› ปริญญาตรี สาขาบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
2554 – 2558 กรรมการ  

บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ า กดั 

2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ า กดั 

2552 – 2558     ผู้ช่วยผู้จดัการกลุม่งานปฏิบตัิการงาน 
บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี -
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นภสัรีย์เดอร์แมจิก จ ากดั
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมม่ี-

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา
2. ไมเ่คยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกู

พิทกัษ์ทรัพย์
3. ไมเ่คยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและ

ห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์
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