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ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อแตงตั้ง 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  :  นายนพพร  เทพสิทธา อายุ :  56 ป 
 ตําแหนง   :  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง:  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
วุฒิการศกึษา  : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟาจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ผานการอบรมโครงการ DAP รุนที่ 43 วนัที่ 19 สิงหาคม 2548  
ประวัตกิารทํางาน  (5 ป )          : ป 2548 – ปจจบุัน ตําแหนง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด 

   (มหาชน) 
    ป 2547 – ปจจบุัน ตําแหนง : รองประธานอาวุโส บริษทั ปนูซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
    ป 2545 – 2546 ตําแหนง : ผูจัดการฝายจัดสง บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํากดั  (มหาชน) 
    ป 2543 – 2544 ตําแหนง : กรรมการบริหารกลาง บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส จํากัด 

หลักเกณฑและวธีิการสรรหา: คณะกรรมการเห็นวานายนพพร เทพสิทธา มีคุณสมบัติและมีความรู ความสามารถ ประสบการณใน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกบัการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระตอไป 

การเขารวมประชมุกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 
    __________________________________  

2.  ชื่อ-นามสกุล  :  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ อายุ :  52 ป 
 ตําแหนง   :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง:  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
วุฒิการศกึษา  : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผานการอบรมโครงการ DAP รุนที ่51 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2549     
ประวัตกิารทํางาน  (5 ป ) :  ป 2548 – ปจจบุัน ตําแหนง : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 

 ปจจุบนั ตําแหนง : กรรมการผูอํานวนการ บริษัท สรรพกิจธุรการ จํากดั (ธุรกิจที่ปรึกษา
  กฎหมายและสํานกังานบัญช)ี 

                 กรรมการ บริษัท บี.บราเดอร จาํกัด   
   (ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร) 

หลักเกณฑและวธีิการสรรหา: คณะกรรมการเห็นวานายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ มีคุณสมบัติและมีความรู ความสามารถ ประสบการณ
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบรษิัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เปนกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระตอไป 

การเขารวมประชมุกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 
    __________________________________   
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3. ชื่อ-นามสกุล  :  นายวรพจน  อชุุไพบูลยวงศ อายุ :  49 ป 
 ตําแหนง   :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

วุฒิการศกึษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอรมงิแฮม, อังกฤษ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   - ผานการอบรมโครงการ DCP รุนที่ 61/2005     
ประวัตกิารทํางาน  (5 ป ) : ป 2548 – ปจจบุัน ตําแหนง : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 

    ป 2549 – ปจจบุัน ตําแหนง : กรรมการบริษทั ประปาปทุมธาน ีจํากดั 
       กรรมการบริษทั บีเจที วอเตอร จํากัด 
    ป 2533 – ปจจุบัน ตําแหนง : ผูจัดการฝายบริหารงานโครงการ บริษัท ช.การชาง จํากดั (มหาชน) 

หลักเกณฑและวธีิการสรรหา: คณะกรรมการเห็นวานายวรพจน อชุุไพบูลยวงศ มีคุณสมบัติและมีความรู ความสามารถ ประสบการณ
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบรษิัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เปนกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระตอไป 

การเขารวมประชมุกรรมการบริษทั : 6 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 
    __________________________________   

4. ชื่อ-นามสกุล  :  ดร.เขียน  วงศสุรีย  อายุ :  71 ป 
ตําแหนง   :  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
วุฒิการศกึษา  : - ปริญญาเอก วศิวกรรมไฟฟา  The University of British Columbia ประเทศแคนาดา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ผานการอบรมโครงการ DCP รุนที่ 6/2001 
ประวัตกิารทํางาน  (5 ป ) : ป 2549 (ก.พ.) – ปจจุบนั  ตําแหนง : กรรมการบริหารบริษทั ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จาํกัด
(มหาชน) 

    ป 2548 – ป 2549 (ก.พ.)   ตําแหนง : กรรมการบริษทั ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 
    ป 2541 – ป 2544              ตําแหนง : กรรมการบริษทั ผลิตไฟฟา จาํกัด (มหาชน) 
    ป 2541 – ป 2543  ตําแหนง : กรรมการบริษทั ผลติไฟฟาระยอง จาํกัด 

หลักเกณฑและวธีิการสรรหา: คณะกรรมการเห็นวา ดร.เขียน วงศสุรีย มีคุณสมบัติและมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการและกรรมการบริหารตอไป 

การเขารวมประชมุกรรมการบริษทั : 6 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 
 

    __________________________________   
 

นิยามกรรมการอสิระของ บรษิัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด(มหาชน) 
 

- ถือหุนไมเกิน 5% ของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงของบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
- ไมเปนลกูจาง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ดเงินเดือนประจาํ หรือผูมอีํานาจควบคุมของบรษิัท บริษัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
- ไมเปนบุคคลที่มคีวามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผูบริหาร ผูถอืหุนใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการ

ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระและไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 




