
 

 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
 บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กลา่วคือ 
 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 
 2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ เป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 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. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรี
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไมต้่องค านงึถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะ
เป็น 
 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
  
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบล าดบัที่ 7 



 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ 63 ปี 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  
2 ปี 9 เดือน (ตัง้แต่วันที่  21 กรกฎาคม 2557 ถึง             
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :  
7/7 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี ้: -ไมม่ี- 

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

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทตู  
 (The Fletcher School of Law and Diplomacy) 

มหาวิทยาลยั Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา 
› ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทตู 
 (The Fletcher School of Law and Diplomacy) 
 มหาวิทยาลยั Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา 
› ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
› ปริญญาตรี (เกียรตินยิม) คณะรัฐศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Certification Program (DCP 212/2015) 
› Risk Management Program (RMP 6/2015) 
› Director Accreditation Program (DAP 112/2014) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
2557 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
2555 – 2556 เอกอคัรราชทตูไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา 
2553 – 2555 เอกอคัรราชทตูไทยประจ าประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บลสิ-เทล จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ซิ โน -ไทย เอ็นจี เนีย ร่ิง  

 แอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
-ไมม่ี- 

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

พิทกัษ์ทรัพย์ 
3. ไมเ่คยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและ

ห้างหุ้นสว่นที่ถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

 
 



 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
อายุ 41 ปี 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  
8 ปี 10 เดือน (ตัง้แต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ถึง การ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :  
6/7 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี ้: -ไมม่ี- 

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

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
› ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

 
 
 
 
\ 
 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
2555 – 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตา่งประเทศ 

บริษัท วิคตอร่ี อินดสัเตรียล จ ากดั 
2549 – 2558   กรรมการ  

บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

-ไมม่ี - 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไมม่ี - 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมม่ี- 

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรัพย์ 
3. ไมเ่คยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและ

ห้างหุ้นสว่นที่ถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 


