สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3

ประวัตยิ ่ อของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับการแต่งตัง้

กรรมการ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษาและ
การฝึ กอบรม

- ปริ ญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
- ปริ ญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2544
บมจ. ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์
ก.พ. 2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
กิจการอื่น
พ.ค. 2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทีมพรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)
2527 – ปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน
(ในช่วง 5 ปี )

จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หาร : บริ ษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่นที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
การเข้ าประชุมปี 2556

- ไม่มี -

UAC : 17,831,576 หุ้น (ร้ อยละ 3.22 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง)
UAC-W1 : 2,825,490 หน่วย
คณะกรรมการบริ ษัท : 11/11 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับการแต่งตั ้ง

กรรมการ

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษาและ
การฝึ กอบรม

- ปริ ญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554
บมจ. ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2553 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
2553 – มี.ค. 2555
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2545 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กิจการอื่น
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
ส.ค. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
พ.ย. 2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
มี.ค. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
2550 - 28 มิ.ย. 2553 กรรมการ บริ ษัท คนรักษ์ นํ ้า จํากัด
2546 - 28 เม.ย. 2553 กรรมการ บริ ษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จํากัด
2546 - 28 ม.ค. 2553 กรรมการ บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล เอ็นเนอร์ ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่ จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน
(ในช่วง 5 ปี )

จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หาร : บริ ษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่นที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
การเข้ าประชุมปี 2556

กรรมการ บริ ษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด (บริ ษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้ าง)
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (บริ ษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้ านพลังงาน)
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (บริ ษัทย่อย – ลงทุนโครงการก๊ าซชีวภาพ)
กรรมการ บริ ษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจําหน่ายนํ ้าประปา)
UAC : 24,838,924 หุ้น (ร้ อยละ 4.48)
UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย
คณะกรรมการบริ ษัท : 11/11 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หาร : 10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

3. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์’
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับการแต่งตั ้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษาและ
การฝึ กอบรม

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551
- หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15 ปี 2555
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556
บมจ. ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กิจการอื่น
ผู้บริ หารประจําสํานักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ
2556 – ปั จจุบนั
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บริษัท พรี เมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2552 – 2555
กรรมการที่ปรึกษา บจ. สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์
2552 – 2555
กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จํากัด
2550 – 2553
ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ุ่
2553 – มี.ค. 2555 กรรมการและผู้อํานวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)

ประสบการณ์ทํางาน
(ในช่วง 5 ปี )

จํานวนบริ ษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน่ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง - ไม่มี ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
- ไม่มี การเข้ าประชุมปี 2556
คณะกรรมการบริ ษัท : 10/11 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 90.90)
คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง : 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

คํานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดของบริ
้
ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมการอิสระ เข้ าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษัท ทั ้งนี ้
บริ ษัทมีนโยบายแต่งตั ้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
และมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทํา
หน้ าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ หากมีกรรมการอิสระ
้
สระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด
คนหนึ่งคนใดพ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังกรรมการอิ
ข้ างต้ นเข้ ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้ มกว่า ข้ อกํ าหนดขัน้ ตํ่าของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทบริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตัง้ ให้ เข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้ รับแต่งตั ้งให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตั ้งให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้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 นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ งพร้ อม
กับการรายงานข้ อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ ้นปี สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท

