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เอกสารแนบ 3 (เอกสารประกอบวาระที ่8) 
ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ช่ือ     นำยเจษฏำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน ์
อำย ุ    61  ปี 
สญัชำติ     ไทย 
ต ำแหน่งปัจจุบนั    ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
ประวติักำรศึกษำและกำรอบรมบทบำทหนำ้ท่ีกรรมกำร 

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ(กำรเงิน) New York University, USA 
ปริญญำโท สำขำ บริหำรงำนวศิวกรรม 
George Washington University 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ประจ ำปี 2552 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจ ำปี 2548 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ประจ ำปี 2552 
หลกัสูตร Role of Chairmanship (ROC) ประจ ำปี 2554 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2553- ปัจจุบนั   ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ  บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ 
กรรมกำรอิสระ   บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระ   บริษทั หลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ศ.2553-2555   หวัหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีดำ้นกำรเงิน  บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2547-2550                                     รองกรรมกำรผูจ้ดักำร    บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2544-2547                                     รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ ประเทศไทย (จ ำกดั) 
                                          
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   2 แห่ง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี      
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำ    ไม่มี 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง     ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      7 ปี 
ปีท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง       2553 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี  
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน     ไม่มี 
กิจกำรใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญำ 
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ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี    ไม่มี 
ประวติักำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2560      6 / 6 
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 

ไม่ไดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ไดร่้วมกนั พิจำรณำคุณสมบติัในดำ้น
ต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวฒิุ ประสบกำรณ์ 
และควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวชิำชีพ รวมถึงผลกำร 
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร นายเจษฏาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ มีคุณสมบติัเหมำะสม 
สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั  
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
ช่ือ    นำยกนัต ์  อรรฆยว์รวทิย ์
อำย ุ    57 ปี 
สญัชำติ     ไทย 
ต ำแหน่งปัจจุบนั   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
ประวติักำรศึกษำและกำรอบรมบทบำทหนำ้ท่ีกรรมกำร 
    ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2004 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549 
หลกัสูตร Advanced  Audit Committee Program (AACP) ปี 2552 
หลกัสูตร Role of Chairmanship (ROC) ปี 2554 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ.2543  - ปัจจุบนั  กรรมกำรผูจ้ดักำร                                  บริษทั เควนิ แอนด ์เคิร์ท จ ำกดั 
พ.ศ.2548  - ปัจจุบนั                              กรรมกำรตรวจสอบและ                        บริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวคิส์ จ ำกดั(มหำชน) จ ำกดั (มหำชน)* 

กรรมกำรอิสระ    
พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั(มหำชน) 

                                              กรรมกำรอิสระ                                    
พ.ศ.2554 – 2556                 กรรมกำรตรวจสอบและ  บริษทั ที เอม็ ซี อุตสำหกรรม จ ำกดั(มหำชน) 

                                              กรรมกำรอิสระ    
พ.ศ.2555 – 2557                       กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี บริษทั ครำวน์ เทค แอดวำนซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

               กำรเงิน      
* ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ได้มีการเปลีย่นแปลงต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ ท่ีบริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จ ากัด(มหาชน) จากต าแหน่งเดิม คือ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็น 
กรรมการ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำ    ไม่มี 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      7  ปี 
ปีท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง       2553 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี  
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน     ไม่มี 
กิจกำรใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญำ  
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ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี    ไม่มี 
 ประวติักำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2560      6 / 6 
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 

ไม่ไดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ไดร่้วมกนั พิจำรณำคุณสมบติัในดำ้น
ต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวฒิุ ประสบกำรณ์ 
และควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวชิำชีพ รวมถึงผลกำร 
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร นายกนัต์ อรรฆย์วรวทิย์ มีคุณสมบติัเหมำะสม สมควร
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั  
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
 ช่ือ    นำงสำวสุธิดำ   สุวรรณนภำศรี 
อำย ุ    48 ปี 
สญัชำติ     ไทย 
ต ำแหน่งปัจจุบนั   กรรมกำร 
ประวติักำรศึกษำและกำรอบรมบทบำทหนำ้ท่ีกรรมกำร 
    ปริญญำโท สำขำ รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

ปริญญำตรี สำขำ นิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 78 ประจ ำปี 2548 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั     กรรมกำร                                             บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั  กรรมกำร    บริษทั ลำวชิ แลบบอรำทอรี จ ำกดั 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั  กรรมกำร             บริษทั ลิจิท จ ำกดั 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร       บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)   
พ.ศ. 2536 – 2548        ผูจ้ดักำรทัว่ไป                        บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    2 แห่ง 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำ    ไม่มี 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมกำร 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      7  ปี 
ปีท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง       2553 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      หุน้สำมญัจ ำนวน 2,327 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  0.00 
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน     ไม่มี 
กิจกำรใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญำ 
 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี    ไม่มี   
ประวติักำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2560     6 / 6 
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หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 
ไม่ไดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ไดร่้วมกนั พิจำรณำคุณสมบติัในดำ้น
ต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวฒิุ ประสบกำรณ์ 
และควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวชิำชีพ รวมถึงผลกำร 
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติัเหมำะสม สมควร
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั  
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 ช่ือ    นำงสำวปิยะนนัท ์  สุวรรณนภำศรี 
อำย ุ    47 ปี 
สญัชำติ     ไทย  
ต ำแหน่งปัจจุบนั   กรรมกำร 
ประวติักำรศึกษำและกำรอบรมบทบำทหนำ้ท่ีกรรมกำร 
    ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ(กำรตลำด) University of New Haven, USA  

ปริญญำโท  สำขำกำรเงิน University of New Haven, USA 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
ผำ่นกำรอบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 42 ประจ ำปี 2548 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั    กรรมกำร                                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร                  บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั  กรรมกำร            บริษทั ลิจิท จ ำกดั   
พ.ศ. 2545 – 2548                      ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน         บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 
   
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำ    ไม่มี 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมกำร 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      7  ปี 
ปีท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง       2553 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      หุน้สำมญัจ ำนวน 2,327 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.00 
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน     ไม่มี 
กิจกำรใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญำ 
 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี    ไม่มี   
ประวติักำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2560     6 / 6 
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หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 
ไม่ไดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ไดร่้วมกนั พิจำรณำคุณสมบติัในดำ้น
ต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวฒิุ ประสบกำรณ์ 
และควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวชิำชีพ รวมถึงผลกำร 
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติัเหมำะสม 
สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


