
ประวัตย่ิอของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 
1. นายกิตติ  ชีวะเกต ุ           

    ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการ  
อาย ุ 60 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142 ปี 2554 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในชว่ง 5 ปี) 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
2553 – ปัจจบุนั                             ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555                         ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2538 - ก.พ. 2554                         กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 
กิจการอื่น 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
2551 – ปัจจบุนั               กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
2548 – ก.ย. 2553           กรรมการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จ ากดั 
2540 – ปัจจบุนั               กรรมการ บริษัท สทุศมิตร จ ากดั 
2536 – 18 ก.ค. 2555      กรรมการ บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
2538 - ม.ค.2553            กรรมการ บริษัท ยนูิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่  จ ากดั 
2536 - เม.ย. 2553         กรรมการ บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซพัพลายส์ จ ากดั 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน 5 แหง่ 

การด ารงต าแหนง่ใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั (บริษัทยอ่ย - ผลติและจ าหนา่ยน า้ประปา) 
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษัทร่วม – ผลติและจ าหนา่ยไบโอดีเซล) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลติก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการ
ผลติกระแสไฟฟ้า การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป) 

สดัสว่นการถือหุ้น UAC : 300,421,146 หุ้น (ร้อยละ 54.21) 
UAC-W1 : 50,010,940 หนว่ย 

การเข้าประชมุปี 2557 คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

 



2. นายชชัพล ประสพโชค           

        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการ 

อายุ 46 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 147 ปี 2554 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 8 ปี 2554 
- หลกัสตูรผู้ประกอบการแหง่อนาคต (FEF) รุ่น 1 ปี 2556  สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์  

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการผู้จดัการ 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบตักิาร 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร 
2555 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหารความเส่ียง 
กิจการอ่ืน 
ส.ค. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซบก๊ิาซ ยเูอซี จ ากดั 
ส.ค. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
มี.ค. 2555 – ปัจจุบนั        กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั 
ส.ค. 2555 – ปัจจุบนั        กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
2550 -  ม.ิย. 2553          กรรมการ บริษัท คนรักษ์น า้ จ ากดั 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั (บริษัทย่อย - ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา) 
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษัทร่วม – ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล) 
- กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์) 

- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายเชือ้เพลิงอดัแทง่) 
- กรรมการ บริษัท เซบก๊ิาซ ยเูอซี จ ากดั (บริษัทร่วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป) 

สดัส่วนการถือหุ้น  
UAC : 3,666,171 หุ้น (ร้อยละ 0.66) 
UAC-W1 : 601,150 หน่วย 

การเข้าประชมุปี 2557 คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : 4/4 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 



 

3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 

        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

อายุ 51 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi 
- ปริญญาโท  สาขาบริหารธรุกิจการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35 ปี 2548 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 12/2011 
- หลกัสตูร Compensation Survey รุ่นท่ี 1/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
2553 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2555 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2553 – มี.ค. 2555   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กจิการอ่ืน 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปัญจวฒันาพลาสติก 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เจตาแบค  
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 
2550 – 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สดัสว่นการถือหุ้น   - ไมม่ี - 
การเข้าประชมุปี 2557 คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  4/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 



ค านิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน  
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบัติของผู้ ท่ีจะมาท า
หน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ 
ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด
ข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้
1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 



6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อม
กบัการรายงานข้อมลูประวตัิกรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท  
 

 


