
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
      

กรรมการอิสระมีบทบาทส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีกลา่วคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้
อยา่งเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยต้องไมค่ านงึถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือต าแหนง่หน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที่
พงึจะเป็น ดงันัน้ ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดไว้ ดงันี ้  

 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคล/

นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย  
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง  

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย     

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ทีม่ีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง    

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่
มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่   

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนติิบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท       

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษั   
ทัง้นี ้ บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่เข้มกวา่ข้อก าหนดขัน้ต า่ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กินร้อยละ 0.5 จ านวนหุ้น
ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย ซึง่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดขัน้ต า่ไว้ไมเ่กินร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง โดย
ให้นบัรวมการถือหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย   



รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สทิธิแทนผู้ถอืหุ้นได้ 
 

ชื่อ – ชื่อสุกล  นายอ านวย  นาครัชตะอมร 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ        
อาย ุ       59 ปี 
วุฒกิารศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสตูร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั รามค าแหง 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การถอืหุ้นในบริษัท  66,050 หุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.04 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เซลคิ เคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 76/2008 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)  
- Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR 5/2009)  
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นท่ี 5/2011) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -  ไมม่ี – 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย   
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผล 

ท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 

ในกรณีที่ต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สทิธิแทน กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
หรือส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว กลบัมายงับริษัทภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2558 ตาม 
ที่อยู ่ดงันี ้        หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยบูิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)    

      ส่วนงานเลขานุการบริษัท / ส านักกรรมการบริษัท 
      เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 


