เอกสารแนบลาดับที่ 7

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
บริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ เป็ นผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียใน
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอคาอนุญาตต่อสานักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ าน การเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่จะทาให้ ขาดความเป็ นอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ/การยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หาร
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี ้แล้ วยังต้ องสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานได้ อย่างมีเสรี
ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายโดยไม่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่งหน้ าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พึงจะ
เป็ น
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ การบริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร
หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
2 ปี 9 เดื อ น (ตัง้ แต่ วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ถึ ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560)
จานวนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
7/7 ครัง้
สัดส่ วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ :
- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่มีการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
AGM ครัง้ นี ้ : -ไม่มีที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพินี
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ ง มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
คุณวุฒทิ างการศึกษา
› ปริ ญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต
(The Fletcher School of Law and Diplomacy)
มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริ กา
› ปริ ญญาโท สาขากฎหมายและการทูต
(The Fletcher School of Law and Diplomacy)
มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริ กา
› ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
› ปริ ญญาตรี (เกียรตินยิ ม) คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
› Director Certification Program (DCP 212/2015)
› Risk Management Program (RMP 6/2015)
› Director Accreditation Program (DAP 112/2014)
ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2557 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษา ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2555 – 2556 เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา
2553 – 2555 เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษัท จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท ซิ โ น-ไทย เอ็ น จี เ นี ย ริ่ ง
แอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ สซิ่ง จากัด
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
-ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทาความผิดทางอาญา
2. ไม่ เ คยถูก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

นางสาวปิ ยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อายุ 41 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
8 ปี 10 เดือน (ตังแต่
้ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ถึง การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560)
จานวนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
6/7 ครัง้
สัดส่ วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ :
- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่มีการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
AGM ครัง้ นี ้ : -ไม่มีที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพินี
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120
คุณวุฒทิ างการศึกษา
› ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
› ปริ ญ ญาตรี
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
› Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

\

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2555 – 2557 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
2549 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายต่างประเทศ
บริ ษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรี ยล จากัด
2549 – 2558 กรรมการ
บริ ษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จากัด
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
-ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
-ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทาความผิดทางอาญา
2. ไม่ เ คยถูก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์

