
นิยามกรรมการอิสระ 
      

กรรมการอิสระมีบทบาทส าคัญตอ่การก ากับดูแลกจิการท่ีดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้
อย่างเสรีตามภารกิจที่ไดม้อบหมาย เช่น การท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยต้องไมค่ านึงถงึผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่งหนา้ที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถงึไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่
พึงจะเป็น ดงันั้น ผู้ที่จะท าหนา้ที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดไว้ ดังนี้  

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย  
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทหรือบริษัทยอ่ย     

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษทัในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
รวมทั้งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มคีวามสัมพันธ์
ทางธุรกจิกับบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแยง้    

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขัดแย้งสังกัดอยู่   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนติิบุคคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพนั้นดว้ย  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท       

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท ซึ่งเข้มกว่าขอ้ก าหนดขั้นต่ าของประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุน้ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกนิร้อยละ 0.5 จ านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดขั้นต่ าไว้ไมเ่กินร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดย
ให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องดว้ย   
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผู้ใช้สทิธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นายอ านวย  นาครชัตะอมร 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ        

และกรรมการอิสระ 
อาย ุ      55 ปี 
วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

-  หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย รามค าแหง 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาเคมี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การถือหุน้ในบริษทั  38,750 หุ้น (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธนัวาคม 2553) 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ร้อยละ 0.02 
ต าแหน่งงานในปจัจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซลิค เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 
- หลักสูตร 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 รุ่นที่ 5/2011) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
-  ในรอบปี 2553 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
- ในรอบปี 2553 เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -   ไม่มี – 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวักับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  -  ไม่มี - 
 

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
หรือส าเนาหนังสือรับรองบรษิัท ที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2554 ตามที่
อยู่ ดังนี ้       

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบลิลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนงานเลขานุการบริษัท/ส านักกรรมการบรษิัท 

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกักรุงเทพฯ 10500 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผู้ใช้สทิธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 
ชื่อ-สกุล   นายไพโรจน์  มาลีหอม  
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
อาย ุ  60  ปี 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท - ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2553) 
ต าแหน่งงานในปจัจุบัน  ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัทสิงห์พาราเทค จ ากดั (มหาชน) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

-   ในรอบปี 2553 เข้ารว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครั้ง 
-   ในรอบปี 2553 เข้ารว่มประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -   ไม่มี – 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวักับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  -ไม่มี- 

 

ในกรณีท่ีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
หรือส าเนาหนังสือรับรองบรษิัท ที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2554 ตามที่
อยู่ ดังนี ้    
    

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบลิลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนงานเลขานุการบริษัท/ส านักกรรมการบรษิัท 

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกักรุงเทพฯ 10500 
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