
 

 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
 บรษัิทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลา่วคือ 
 1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษัิท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 
 2. ไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรอื เป็นผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีใน
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอค าอนญุาตตอ่ส านกังาน 
 3. ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้น การเงินและ
การบรหิารงานของบรษัิท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 
(เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 
 5. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  นอกจากนีแ้ลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีเสรี
ตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายโดยไมต่อ้งค านึงถึงผลประโยชนใ์ดๆ ที่เก่ียวกบัทรพัยส์ินหรอืต าแหน่งหนา้ที่ และไมต่กอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณใ์ดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที่พึงจะ
เป็น 
 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบรษัิท บรษัิทในเครือ บริษัทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีบรษัิท บริษัทในเครอื บรษัิทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงินซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร
หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
  
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบล าดบัที่ 8 



 
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
  
 
 
 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ: 13 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2550 ถึง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:  

› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้  คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (5/5) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะ: 535,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี- 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสยีพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี:้ -ไม่มี- 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา  

› ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

› เนตบิณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่ เนตบิณัฑิตยสภา (รุน่ 33) 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

› Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการธนาคาร และกรรมการบรหิาร (ณ เมษายน) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 
2562 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ณ พฤศจิกายน) 
 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
2562 – ปัจจบุนั อนกุรรมการกฎหมาย ส  านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.)  
2544 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท พิฆเณศทนายความ จ ากดั 
2559 – 2562 ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 
2560 – 2562 อนกุรรมการกฎหมาย การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 
2561 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บรษัิท พรเีมียร ์เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท พิฆเณศทนายความ จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการธนาคารและกรรมการบรหิาร (ณ เมษายน) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 
2562 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ณ พฤศจิกายน)  
 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 
2562 – ปัจจบุนั อนกุรรมการกฎหมาย ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.)  

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ -ไม่มี- 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:  
1. ไม่เคยถกูพิพากษาว่ามีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อ านาจควบคมุในบรษัิทและหา้งหุน้สว่นท่ีถกูพพิากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์

คุณเกรียงไกร รักษกุ์ลชน 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
อายุ 62 ปี 

หนา้ 20



 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี 10 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี  

12 มิถนุายน 2551 ถึง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  
› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้  
 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครัง้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (5/5) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2562) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM คร้ังนี้ : -ไมม่-ี 

ที่อยู ่: บมจ.แปซิฟิกไพพ ์1168/74 ชัน้ 26 
อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปรญิญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
› ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

 

 

ประสบการณท์ างานยอ้นหลัง 5 ปี 
2549 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตา่งประเทศ 

บรษัิท วิคตอรี ่อินดสัเตรยีล จ ากดั 
2549 – 2558   กรรมการ 

บรษัิท โคลเวอร ์เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

-ไมม่ี - 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

- ไมม่ี - 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

-ไมม่ี- 

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

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบริษัทและ

หา้งหุน้สว่นที่ถูกพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์

 

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
อายุ 44 ปี 




