
กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ 
และไดรับการเสนอชื่อกลบัเขามาดํารงตําแหนงใหม 
 
ช่ือ/นามสกุล นายชัยวัฒน เครือชะเอม 
ตําแหนง กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
อายุ (ป) 51 ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) หุนสามัญ 4,000,000 หุน (2.63%) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 6 ป 2 เดือน (พ.ศ.2547 ถึง ปจจุบัน) 
การเขารวมประชุม ป 2552 ประชุมกรรมการ 8/8 คร้ัง 

การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาส่ิงแวดลอม 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สาขาเคมี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ TLCA  Executive Development Program (EDP)  รุนที่ 4 ป 2552 
Directors Certification Program (DCP) รุน 41/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Finance for Non-Finance Director จาก IOD รุนที่ 9/ 2004 

ประสบการณ รองกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการตลาด  
บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
ผูจัดการฝายขาย-เคมีภัณฑ บมจ.ยูนิค แกส แอนด ปโตรเคมีคัลล 
ผูจัดการโรงงาน บจ. โพรเทค 
วิศวกรตรวจโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กิจการทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 บริษัท เปนกรรมการยอยในกลุม UMS โดยไมมีบริษัทใดที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 
 

เอกสารแนบ 3 



 
ช่ือ-สกุล นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท 
ตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ (ป)  52 ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) ไมมี 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 6 ป 2 เดือน (พ.ศ.2547 ถึง ปจจุบัน) 
 

การเขารวมประชุม ป 2552 ประชุมกรรมการ 8/8 คร้ัง 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 
ประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 คร้ัง 
ประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 10/2004 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2004  
ประสบการณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

กิจการทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิมิต เอ็นจิเนียร่ิง 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน กรรมการผูจัดการ บจ. เอ็กเซลเลนท บิสเน็ส แมเนจเมนท 

กรรมการผูจัดการ บจ. เอ็กเซลเลนท เอ็ดดูเคชั่น แอนด เทรนน่ิง 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ. คิว.ที.ซี.ทรานฟอรเมอร 

มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 

 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
 



 
 
ช่ือ-สกุล นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล 
ตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ (ป) 60 ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) ไมมี 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 6 ป 2 เดือน (พ.ศ.2547 ถึง ปจจุบัน) 
 

การเขารวมประชุม ป 2552 ประชุมกรรมการ 8/8 คร้ัง 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 
ประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 คร้ัง 
ประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 

การศึกษา ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นิติศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) Director Certification Program (DCP) รุน 60/2005 
Director Accreditation Program (DAP) รุน 61/2005 

ประสบการณ - คณบดี  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

- นายกสมาคมทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศไทย  

- อุปนายกฝายวิชาการ  สภาทนายความ  
- ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวา

ความ  แหงสภาทนายความ  

- อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน  สภาทนายความ   
- กรรมการฝายกฎหมาย   และอนุกรรมการฝายสัญญา  
- สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

- สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
- กรรมการกํากับมาตรฐาน  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- คณะกรรมการจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง

และ วิทยุโทรทัศน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ทําเนียบรัฐบาล 
- คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง

พาณิชย 

 

 

 

 

 



ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
- บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป 

- บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี  
- บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  
- บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง 

ตําแหนงในกิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน - อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน  สภาทนายความ   

- ศาสตราจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา) 

- อาจารยพิเศษ   คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- ผูอํานวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง  สภาทนายความ  
- ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ  สภาทนายความ 

- กรรมการ  เนติบัณฑิตยสภา 
เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  

- President Thailand Group   สมาคมทนายความสิทธิบัตร

แหงเอเซีย  
- (Asian Patent Attorneys Association)    
- Country Head (Thailand Group)  สมาคมทรัพยสินทาง

ปญญาแหงอาเซียน  (ASEAN Intellectual Property 
Association) 

มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 

 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
 


