
ประวัตย่ิอของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 
1. รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา          

    ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการ  

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12 ปี 2544 

ประสบการณ์ทํางาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ 
ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
กจิการอ่ืน 
พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

(มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั             ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ 

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 
2527 – ปัจจบุนั          รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แหง่ / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ - 

สดัสว่นการถือหุ้น UAC : 17,831,576 หุ้น (ร้อยละ 3.22 นบัรวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง) 
UAC-W1 : 2,825,490 หนว่ย 

การเข้าประชมุปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 3 

 



 
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส           
        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแต่งตัง้ กรรมการ 

อาย ุ 55 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 141 ปี 2554 

ประสบการณ์ทํางาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ 
2555 – ปัจจบุนั               กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2553 – ปัจจบุนั               รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555           กรรมการบริหารความเส่ียง 
2545 – ปัจจบุนั               กรรมการ 
กจิการอ่ืน 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 
2550 - 28 มิ.ย. 2553      กรรมการ บริษัท คนรักษ์นํา้ จํากดั 
2546 - 28 เม.ย. 2553     กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จํากดั 
2546 - 28 ม.ค. 2553     กรรมการ บริษัท ยนิูเวอร์แซล เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลย่ี จํากดั 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั (บริษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้าง) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการก๊าซชีวภาพ) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จํากดั (บริษัทย่อย - ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา) 

สดัสว่นการถือหุ้น  UAC : 24,838,924  หุ้น (ร้อยละ 4.48) 
UAC-W1 : 4,123,902 หนว่ย 

การเข้าประชมุปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 10/10 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 



3. รศ.ดร.ปริทรรศน์  พนัธบุรรยงก์’    
        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาเอกกิตติมศกัด์ิ Nagaoka University of Technology  

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลยัโตเกียว 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 71 ปี 2551 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 105 ปี 2551 
-  หลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36 ปี 2554 
-  หลกัสตูร Role of  the  Compensation Committee (RCC)  รุ่น 15 ปี 2555 
-  หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556 
-  หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นท่ี 2 ปี 2556 

ประสบการณ์ทํางาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิัลส์ 
2553 – ปัจจบุนั          กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
2553 – มี.ค. 2555      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2555 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กจิการอื่น 
2556 – ปัจจบุนั          ผู้บริหารประจําสํานกัอธิการบดี งานศกึษาและพฒันาโครงการพิเศษ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
2555 – ปัจจบุนั          กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั          กรรมการอสิระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
2552 – 2555             กรรมการท่ีปรึกษา บจ. สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์  
2552 – 2555             กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จํากดั 
2550 – 2553             ท่ีปรึกษาผู้ อํานวยการ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2553 – มี.ค. 2555    กรรมการและผู้ อํานวยการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบยีน 2 แห่ง / ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี - 

สดัสว่นการถือหุ้น   - ไม่มี - 
การเข้าประชมุปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 10/11 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 90.90) 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 



คาํนิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน  
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะมาทํา
หน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ประกอบกนั เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนด
ข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ 



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อม
กบัการรายงานข้อมลูประวติักรรมการ ณ สิน้ปี สําหรับจดัทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปีของบริษัท  
 
 


