
 

เอกสารแนบ 3 : ประวตัผู้ิได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ถอืหุ้นเลอืกกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีหน่ึงวาระ
   
1. นายพูลศักดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ 

สัญชาติ : ไทย 
อายุ :  61 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ตําแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

จํานวนหุ้นในบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั(มหาชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561) 
การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 51 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2549 
ข้อพพิาททางกฎหมาย : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :   

คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการบริษทั  4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  14 ปี (2548-ปัจจุบนั) 
ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : 

ปี 2558-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั
(มหาชน) 

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) 
 
 
 
  



ผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของบริษทั จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
นายพูลศักดิ์   
ตนัสิทธิพนัธ์ 
 

2 1. รองประธาน
กรรมการและ
ประธานตรวจสอบ      
บริษทั อนนัดา ดีเวล 
ลอปเมน้ท ์จาํกดั
(มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั 
เอฟเอน็ แฟคตอร่ี 
เอา๊ทเ์ลท จาํกดั
(มหาชน) 
 

2 1. กรรมการผูอ้าํนวยการ
บริษทั สรรพกิจ
ธุรการ จาํกดั(ธุรกิจท่ี
ปรึกษากฎหมายและ
สาํนกังานบญัชี) 

2. กรรมการ บริษทั บี. 
บราเดอร์ จาํกดั (ท่ี
ปรึกษากฎหมาย
เก่ียวกบับญัชีภาษี
อากร) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
เอกสารแนบ 3 : ประวตัผู้ิได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ถอืหุ้นเลอืกกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีหน่ึงวาระ
   
2. นายวรพจน์ อุชุไพบูลวงศ์ 

สัญชาติ : ไทย 
อายุ :  59 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ตําแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

จํานวนหุ้นในบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั(มหาชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561) 
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม, องักฤษ 
ปริญญาโท การตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมหลกัสูตรพฒันานกับริหารประจาํปี 2556 รุ่นท่ี 9 Executive 
Development Program (EDP) 2013 มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธิ สวค.) 

หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

ข้อพพิาททางกฎหมาย : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :   

คณะกรรมการตรวจสอบ 8/9 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 88.89) 
  คณะกรรมการบริษทั        4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 14 ปี (2548-ปัจจุบนั) 
ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) :  

ปี 2557-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2554 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ บริษทั 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 การเงินบริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั (มหาชน) 
 



 
  

ผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของบริษทั จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
นายวรพจน์  
อุชุไพบูลย์วงศ์ 
 

2 1. กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั อนนัดา ดีเวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2. ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน บริษทั ช.การ
ช่าง จาํกดั(มหาชน) 

4 1. กรรมการบริษทั 
บางเขนชยั จาํกดั 

2. กรรมการบริษทั 
นครราชสีมา โซล่าร์ 
จาํกดั 

3. กรรมการบริษทั 
เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั 

4. กรรมการบริษทั บาง
ปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จาํกดั  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 3 : ประวตัผู้ิได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ถอืหุ้นเลอืกกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีหน่ึงวาระ
   
3. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วทิติศานต์ 

สัญชาติ : ไทย 
อายุ :  63 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ตําแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

จํานวนหุ้นในบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั(มหาชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561) 
การศึกษา : ปริญญาเอก (เคมีวิศวกรรม) Institute National Poly Technique Toulouse France 
   ปริญญาโท (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
   คณะกรรมการบริษทั        4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 2 ปี (2560-ปัจจุบนั) 
ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : ปี 2560 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2558 – 2560  ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 

  บริษทั ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จาํกดั(มหาชน) 
 ปี 2558 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : ศาสตราจารย ์ระดบั A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค  

   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
    ปี 2556-2557    ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนายการสถาบนัวิจยัพลงังาน 
 

ผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษทั จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธราพงษ์ 
วทิติศานต์ 

 - 2 1. ศาสตราจารยร์ะดบั A2 
ในสาขาวชิาเคมีเทคนิค
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

2. ผูอ้าํนายการสถาบนัวจิยั
พลงังาน 

- 



 

เอกสารแนบ 3 : ประวตัผู้ิได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ถอืหุ้นเลอืกกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีหน่ึงวาระ
   
4. ดร.เขียน วงศ์สุรีย์ 

สัญชาติ : ไทย 
อายุ :  80 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ 
จํานวนหุ้นในบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั(มหาชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561) 
การศึกษา : ปริญญาเอก วศิกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี 61/2001 
ข้อพพิาททางกฎหมาย : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :   
  คณะกรรมการบริษทั        4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 14 ปี (2548-ปัจจุบนั) 
ประวตัิการทาํงาน (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) 

  
ผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของบริษทั จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
ดร.เขียน     
วงศ์สุรีย์ 

2 1. กรรมการบริษทั เดค-
คอน จาํกดั(มหาชน) 

2. กรรมการบริษทั ผลิต
ไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 - - 

 




