
ส่ิงท่ีแนบมา 3 หนา้ 1/2 

ประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ  :   นายนพพร เทพสิทธา  อาย ุ  62  ปี   
ดาํรงตาํแหน่ง  : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
วฒิุการศึกษา  : ปริญญาตรี วศิกรรมศาสตร์ สาขาวศิกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548 
ประวติัการทาํงาน (5 ปี) : ปี 2558- ปัจจุบนั     ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่ง 

ประเทศไทย 
ปี 2556- ปัจจุบนั     ตาํแหน่ง :  ประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
ปี 2556- ปัจจุบนั     ตาํแหน่ง :  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2550 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                   บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2547 -  2555       ตาํแหน่ง :  รองประธานอาวโุสบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 12 ปี (2548 – ปัจจุบนั) 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา : คณะกรรมการเห็นวา่ นายนพพร เทพสิทธา มีคุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั  รวมทั้งจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ : 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง  สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั :  ไม่มี 

   
 
ช่ือ-นามสกลุ  : นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ อาย ุ 58 ปี   
ดาํรงตาํแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
วฒิุการศึกษา  : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 51 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2549  
ประวติัการทาํงาน (5 ปี) : ปี 2558-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั FN Factory Outlet  จาํกดั 

ปี 2558-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการและประธานตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ทจ์าํกดั
(มหาชน) 

ปี 2557-2558     ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั(มหาชน) 

ปี 2552-2557     ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบบริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปัจจุบนั             ตาํแหน่ง :   กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั สรรพกิจธุรการ จาํกดั 

                                                     (ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมายและสาํนกังานบญัชี) 
                                     ตาํแหน่ง :  กรรมการ  :  บริษทั บี.บราเดอร์ จาํกดั (ท่ีปรึกษากฏหมายเก่ียวกบับญัชีภาษีอากร) 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 12 ปี (2548 – ปัจจุบนั)                                                    
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา : คณะกรรมการเห็นวา่ นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ มีคุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั  รวมทั้งจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ : 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง  สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั :  ไม่มี 
 



 

ประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ  : นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ อาย ุ56 ปี   
ดาํรงตาํแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
วฒิุการศึกษา  : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ) 

มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม, องักฤษ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี 61/2005, ACP รุ่นท่ี 10/2005   
ประวติัการทาํงาน (5 ปี) : ปี 2557-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2548-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง :    กรรมการตรวจสอบบริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2554 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง :  กรรมการบริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
ปี 2553-ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง:   กรรมการ 

                                                   บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั 
ปี 2553-ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง:   กรรมการ 

                                                   บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั 
ปี 2552-ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง:   กรรมการ 

                                                   บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
ปี 2551 -  ปัจจุบนั ตาํแหน่ง :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี และ การเงิน                                                

                                                   บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 12 ปี (2548 – ปัจจุบนั)                                                    
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา : คณะกรรมการเห็นวา่ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์มีคุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั  รวมทั้งจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ : 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง  สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั :  ไม่มี 

 
 
ช่ือ-นามสกลุ  : ดร. เขียน วงศสุ์รีย ์  อาย ุ 77  ปี  
ดาํรงตาํแหน่ง  : กรรมการบริหาร 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 
วฒิุการศึกษา  : ปริญญาเอก วศิกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี 6/2001 
ประวติัการทาํงาน (5 ปี) : ปี 2548 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง :  กรรมการ 
                                                      บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2548 – ปัจจุบนั    ตาํแหน่ง :  กรรมการ 
                                                      บริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2541 – ปี 2544       ตาํแหน่ง :  กรรมการ 
                                                      บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาขน) 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 12 ปี (2548 – ปัจจุบนั)                                                    
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่ ดร. เขียน วงศสุ์รีย ์   มีคุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 
การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง  สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั :  ไม่มี 
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