
ประวัตย่ิอของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ          
        ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตัง้ กรรมการ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 23 ปี) 
อายุ 63 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 322,496,663 หุ้น (ร้อยละ 48.31) 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั 
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557 
2538 - 21 ก.พ. 2554 
2551 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – มี.ค. 2555 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ไมมี่      - 

ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั 
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั 
เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั  
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
กรรมการ บริษัท สทุศมิตร จ ากดั 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 7 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 
- กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั (บริษัทร่วม – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลิตและจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย - ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา) 
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษัทร่วม – ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล) 
การเข้าประชุม 
ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท  :     11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
คณะกรรมการบริหาร :       6 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)    

 
 
 
 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

 



2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
        ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตัง้     กรรมการ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 16 ปี) 
อายุ 59 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 
-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554 
-  หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558 
-  หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 
- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 30,393,901 หุ้น (ร้อยละ 4.55) 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
2555 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – มี.ค. 2555 
2545 – ปัจจบุนั 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงินและบญัชี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 

กิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ไมมี่      - 

ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั  
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 8 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 
- กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั (บริษัทร่วม – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลิตและจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์) 
- กรรมการ บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั (บริษัทร่วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย - ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา) 
การเข้าประชุม 
ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท  :     11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
คณะกรรมการบริหาร :       6 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)    
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 



3.    นางสาวจีระพันธ์ จินดา 
        ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตัง้     กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 8 ปี) 
อายุ 54 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11 ปี 2554 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 - ไมมี่       - 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2553 – มี.ค. 2555 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ไมมี่      - 

ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท จดัหางาน ไวเซ็น คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 
- ไมมี่     - 

การเข้าประชุม 
ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท  :        11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ :     5 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน :     2 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ :     1 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ
บริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมี
นโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน  
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็น
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ
การศกึษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหนง่แทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึง่มีความเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร  
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 



8.  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่
มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกบัการ
รายงานข้อมลูประวตัิกรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท  
 
 
 


