สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4

ประวัตยิ ่ อของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับการแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การศึกษาและ
การฝึ กอบรม

กรรมการ

60 ปี
ไทย
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556
บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ประสบการณ์ทางาน
12 มิ.ย. 2557 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(ในช่วง 5 ปี )
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
2553 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2553 – มี.ค. 2555
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2538 - ก.พ. 2554
กรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ
กิจการอื่น
ส.ค. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
พ.ย. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
เม.ย. 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จากัด
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด
2548 – ก.ย. 2553
กรรมการ บริ ษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จากัด
2540 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท สุทศมิตร จากัด
2536 – 18 ก.ค. 2555 กรรมการ บริ ษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
2538 - ม.ค.2553
กรรมการ บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล เอ็นเนอร์ ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่ จากัด
2536 - เม.ย. 2553
กรรมการ บริ ษัท แอพไพลแอ๊ นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จากัด
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หาร : บริ ษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน 5 แห่ง
การดารงตาแหน่งใน
- กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จากัด (บริ ษัทย่อย - ผลิตและจาหน่ายน ้าประปา)
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด - กรรมการ บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด (บริ ษัทร่วม – ผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล)
ความขัดแย้ งทาง
- กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้ านพลังงาน)
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
- กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริษัทย่อย – ผลิตก๊ าซชีวภาพเพื่อใช้ ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ ไป)
สัดส่วนการถือหุ้น
UAC : 300,421,146 หุ้น (ร้ อยละ 54.21)
UAC-W1 : 50,010,940 หน่วย
การเข้ าประชุมปี 2557
คณะกรรมการบริ ษัท : 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หาร : 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

2. นายชัชพล ประสพโชค
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับการแต่งตัง้
อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษาและ
การฝึ กอบรม

กรรมการ

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 82 ปี 2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 147 ปี 2554
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ นที่ 8 ปี 2554
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่ น 1 ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้ างสรรค์
บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ประสบการณ์ทางาน
12 มิ.ย. 2557 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
(ในช่วง 5 ปี )
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายขาย การตลาด และปฏิบตั กิ าร
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กิจการอื่น
ส.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จากัด
ธ.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จากัด
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จากัด
ส.ค. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
พ.ย. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
มี.ค. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จากัด
ส.ค. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด
2550 - มิ.ย. 2553
กรรมการ บริ ษัท คนรักษ์ น ้า จากัด
จานวนบริ ษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หาร : บริ ษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน 7 แห่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการ - กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จากัด (บริ ษัทย่อย - ผลิตและจาหน่ายน ้าประปา)
อื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
- กรรมการ บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด (บริ ษัทร่ วม – ผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล)
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ - กรรมการ บริ ษัท โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษัทย่อย – ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
บริ ษัท
แสงอาทิตย์)
- กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จากัด (บริ ษัทย่อย – ผลิตและจาหน่ายเชื ้อเพลิงอัดแท่ง)
- กรรมการ บริ ษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จากัด (บริ ษัทร่ วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้ าง โครงการด้ านพลังงาน)
- กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้ านพลังงาน)
- กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษัทย่อย – ผลิตก๊ าซชีวภาพเพื่อใช้ ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ ไป)
UAC : 3,666,171 หุ้น (ร้ อยละ 0.66)
สัดส่วนการถือหุ้น
UAC-W1 : 601,150 หน่วย
การเข้ าประชุมปี 2557
คณะกรรมการบริ ษัท : 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หาร : 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง : 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับการแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษาและ
การฝึ กอบรม

- ปริ ญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35 ปี 2548
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 12/2011
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่ นที่ 1/2011 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
บมจ. ยูเอซี โกลบอล
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กิจการอื่น
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ไมโครอิเลคโทรนิคส์
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปั ญจวัฒนาพลาสติก
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เจตาแบค
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่
2550 – 2553
คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
(ในช่วง 5 ปี )

จานวนบริ ษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หาร : บริ ษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
การดารงตาแหน่งใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
การเข้ าประชุมปี 2557

- ไม่มี -

- ไม่มี คณะกรรมการบริ ษัท : 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

คานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมดของบริ
้
ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ เข้ าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีนโยบายแต่งตังกรรมการอิ
้
สระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
และมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทา
หน้ าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ การทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังกรรมการอิ
้
สระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด
ข้ างต้ นเข้ ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณ สมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้ มกว่าข้ อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดัง กล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตัง้ ให้ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุ ม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญ ชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ งพร้ อม
กับการรายงานข้ อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ ้นปี สาหรั บจัดทาแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท

