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เอกสารแนบ 3 (เอกสารประกอบวาระท ี ) 

ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ 

ชือ     นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี 

อาย ุ      ปี 

สัญชาติ     ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

ประวติัการศึกษาและการอบรมบทบาทหนา้ทีกรรมการ 

ปริญญาเอก สาขา สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

พทุธศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)ประจาํปี  

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั      กรรมการ                              บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั      รองกรรมการผูจ้ดัการ        บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

                                         กรรมการ                             บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

                                         กรรมการ                            บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั 

                                         กรรมการ                             บริษทั เฟิร์สทราโก ้จาํกดั 

พ.ศ. 2524 – 2547          รองกรรมการผูจ้ดัการ        บริษทั ยเูนียนเทรดดิง แอนด ์อินดสัตรี จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีเป็นบริษทัจดทะเบียน   บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์  จาํกดั 

        บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั 

บริษทั เฟิร์สทราโก ้จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนทีอาจทาํ    ไม่มี 

ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตงั     กรรมการ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ        ปี 

วนัทีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       18/3/2553 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      หุน้สามญัจาํนวน   ,   หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ .   

 

ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆทีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี    ไม่มี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี       4 / 4 
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ  

ชือ    นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี 

อาย ุ     ปี 

สัญชาติ     ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ 

ประวติัการศึกษาและการอบรมบทบาทหนา้ทีกรรมการ 

    ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั อสัสัมชญั 

ประกาศนียบตัรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารระหวา่งประเทศ  

The University of Birmingham. UK 

ผา่นการอบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  ประจาํปี  

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั          ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                             กรรมการ                                  บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

                                        กรรมการ                                  บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั 

พ.ศ.2557 – ปัจจบุนั       ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร/กรรมการ    บริษทั ลาวชิ แลบบอราทอรี จาํกดั 

พ.ศ. 2548 – 2552              กรรมการ                                  บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                             รองกรรมการผูจ้ดัการ             บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 – 2548             ผูจ้ดัการทวัไป                          บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2534 – 2543                รองผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด     บริษทั ยเูนียน เทรดดิง แอนด ์อินดสัตรี จาํกดั   

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีเป็นบริษทัจดทะเบียน    บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั 

บริษทั ลาวชิ แลบบอราทอรี จาํกดั 

  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนทีอาจทาํ    ไม่มี 

ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตงั     กรรมการ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ        ปี 

วนัทีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       13/12/2548 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      หุน้สามญัจาํนวน , ,  หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ .   

 

ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆทีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา  

ส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี    ไม่มี 

 ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2559      4 / 4 
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ 

 ชือ    นายการุณ   ศรีวจิิตรานนท ์

อาย ุ     ปี 

สัญชาติ     ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ 

ประวติัการศึกษาและการอบรมบทบาทหนา้ทีกรรมการ 

    ปริญญาโท สาขา Commerce, University of New South Wales  

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั             กรรมการ                                             บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั      Channel Marketing Director               Chang International Company Ltd. 

พ.ศ. 2554 – 2557         Regional Business Manager              Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd. 

พ.ศ. 2549 – 2554       Group Customer Marketing Manager  Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd. 

พ.ศ. 2546 – 2549       Product Manager                              บริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั 

พ.ศ. 2546                    Customer Executive                            Unilever Best Foods (Thailand) 

พ.ศ. 2541 – 2542       Department Manager                      บริษทั เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ จาํกดั   

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีเป็นบริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนทีอาจทาํ    ไม่มี 

ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตงั     กรรมการ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ        ปี 

วนัทีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       5/7/2553 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี  

 

ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆทีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี    ไม่มี   

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2559      3 / 4 
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ 

 ชือ    นายวษิณุ   มีอยู ่

อาย ุ     ปี 

สัญชาติ     ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ 

ประวติัการศึกษาและการอบรมบทบาทหนา้ทีกรรมการ 

    ปริญญาเอก สาขา วศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลยัแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ 

ปริญญาตรี สาขา เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอนัดบั  เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั      กรรมการ                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2538 – ปัจจุบนั      รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร    

พ.ศ. 2535 – 2536         วศิวกร                               บริษทั เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จาํกดั   

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีเป็นบริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 

   

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนทีอาจทาํ    ไม่มี 

ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตงั     กรรมการ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ        ปี 

วนัทีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       5/7/2553 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี 

 

ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆทีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี    ไม่มี   

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2559      3 / 4 

 

 

 

 

 


