
ประวัตย่ิอของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
 
1. รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา          

    ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการ  

อาย ุ 61 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12 ปี 2544 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33 ปี 2014 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
กิจการอื่น 
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 

(มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั             ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ธ.ค. 2558         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ 

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2544 – มี.ค. 2558         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
2527 – ปัจจบุนั          รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไม่มี - 

สดัสว่นการถือหุ้น UAC : 20,060,522 หุ้น (ร้อยละ 3.17 นบัรวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง) 
UAC-W1 : 2,726,590 หน่วย 

การเข้าประชมุปี 2558 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

 



2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส           
        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการ 

อาย ุ 57 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 141 ปี 2554 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 17 ปี 2558 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
2555 – ปัจจบุนั               กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2553 – ปัจจบุนั               ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและบญัชี 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555           กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2545 – ปัจจบุนั               กรรมการ 
กจิการอื่น 
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
2550 - 28 มิ.ย. 2553      กรรมการ บริษัท คนรักษ์น า้ จ ากดั 
2546 - 28 เม.ย. 2553     กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จ ากดั 
2546 - 28 ม.ค. 2553     กรรมการ บริษัท ยนิูเวอร์แซล เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากดั 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายลาเท็กซ์โพลิเมอร์ 
และลาเท็กซ์อีมลัชัน่) 
กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด  (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายเชือ้เพลิงอดัแท่ง) 
กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั (บริษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้างโครงการด้านพลงังาน) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการก๊าซชีวภาพ) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั (บริษัทย่อย - ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา) 

สดัส่วนการถือหุ้น  UAC : 28,059,401  หุ้น (ร้อยละ 4.44) 
UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย 

การเข้าประชมุปี 2558 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 



3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา 
        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

อาย ุ 52 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2554 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
2553 – มี.ค. 2555          กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2555 – ปัจจบุนั              กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กิจการอื่น 
2547 – ปัจจบุนั              กรรมการผู้จดัการ บริษัทจดัหางาน ไวเซ็น คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

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

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไม่มี - 

สดัสว่นการถือหุ้น   - ไม่มี - 
การเข้าประชมุปี 2555 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน  
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะมาท า
หน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด
ข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 

และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

อิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อม
กบัการรายงานข้อมลูประวตัิกรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท  
 
 


