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เอกสารแนบ 2 (เอกสารประกอบวาระที ่8) 

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ช่ือ รศ.ดร. ดลกณิศ   เต็งอาํนวย 

อาย ุ 52  ปี  

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบญัชี The University of Manchester, UK 

   ปริญญาโท MBA (Finance) University of San Antonio, USA 

   ปริญญาโท สาขาบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   ปริญญาตรี สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

   หลกัสูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP) 

  

ประวติัการทาํงาน พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ/ วิทยากร                       บริษทั เลอนทูเวล็ท ์จาํกดั 

  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั   กรรมการ ผูส้อบบญัชี                                บริษทั กรศรีวิศาลออดิท จาํกดั 

  พ.ศ. 2534 – ปัจจุบนั   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

  พ.ศ. 2541 – 2559       อาจารยป์ระจาํภาควิชาบญัชี                       คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  พ.ศ. 2534 – 2540       ผูช่้วยผูส้อบบญัชี                                        บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    2 แห่ง 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 

ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      8  ปี 

 

ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2553 

 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี  

 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา  
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ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

        ประจาํปี 2562 

 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561      4 / 4 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั

ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น

ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 

ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่

มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ      รศ.ดร. ดลกณิศ   เต็งอาํนวย มีคุณสมบติัเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

ช่ือ นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั 

อาย ุ 52 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

   ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ประวติัการทาํงาน  

 พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  

 พ.ศ. 2554 – 2558      ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ                 บริษทั เพลินจิต แคปปิตอล จาํกดั 

 พ.ศ. 2548 – 2552      ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ                 บริษทั โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร่ี จาํกดั 

 พ.ศ. 2543 – 2548      ผูอ้าํนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ                            บล. ยไูนเต็ด จาํกดั(มหาชน) 

 พ.ศ. 2538 – 2543      ผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ                                   บล. ธนสยาม จาํกดั(มหาชน) 

 พ.ศ. 2537                  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายระบบงานภายใน                         ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 

ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      8  ปี 

 

ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2553 

 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี  

 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา  

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

        ประจาํปี 2562 

 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561      4/4 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั

ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น

ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 

ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่

มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ      นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั มีคุณสมบติัเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

ช่ือ นายวิรัช   สุวรรณนภาศรี 

อาย ุ 75  ปี  

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบตัร หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผา่นการอบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  ประจาํปี 2548 

 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั          กรรมการ                                       บริษทั เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซต้ี จาํกดั 

พ.ศ. 2559  – ปัจจุบนั        ประธานกรรมการบริหาร              บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั          กรรมการ                                      บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั 

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

พ.ศ. 2524 – 2558              กรรมการผูจ้ดัการ                         บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

                                          กรรมการผูจ้ดัการ                         บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

พ.ศ. 2548 – 2553              กรรมการผูจ้ดัการ                         บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    2 แห่ง 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 

ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการ 

 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      8  ปี 

 

ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2553 

 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี 

 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา  

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

        ประจาํปี 2562 
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ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561      5 / 5  

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั

ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น

ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 

ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่

มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ      นายวิรัช   สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติัเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 



                                                                                                                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ช่ือ           นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี  

อาย ุ         41 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนั          กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา              ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ 

พฒันาเชิงพุทธ    มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

ปริญญาโท สาขา E-Business Management University of Surrey U.K 

ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

ผา่นการอบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)ประจาํปี 2548 

 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั           กรรมการ                                       บริษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซต้ี จาํกดั 

พ.ศ.2559 - ปัจจุบนั            กรรมการผูจ้ดัการ                          บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั          กรรมการ                                       บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั 

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

พ.ศ. 2553 – 2558               กรรมการ                                       บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

                                           ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2546 – 2548               ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)     

                                    

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    2 แห่ง 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 

ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการ 

 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      8  ปี 

 

ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2553 

 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      หุ้นสามญัจาํนวน 3,490 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 

 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 

กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา  

 



                                                                                                                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

        ประจาํปี 2562 

 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561      4 / 5 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั

ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น

ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 

ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่

มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ      นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติัเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

  




