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เอกสารแนบ 3 (เอกสารประกอบวาระท่ี 8) 
ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ช่ือ นายพีรเจต   สุวรรณนภาศรี                                                                                                                         
อาย ุ 48  ปี  
ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
   ประกาศนียบตัรบริหารธุรกิจ  
   สาขาการเงินการธนาคารระหว่างประเทศ  
   The University of Birmingham.UK  
   ผา่นการอบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจาํปี 2548   
      
ประวติัการทาํงาน   
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั    กรรมการ                         บริษทั เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซต้ี จาํกดั  
  พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั    กรรมการ                    บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั  
  พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)   
  พ.ศ. 2548 - 2552        กรรมการ                         บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
                               พ.ศ. 2561           กรรมการบริหาร                    บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  
  พ.ศ. 2548 - 2561     กรรมการ                        บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 - 2560        ประธานกรรมการบริหาร      บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
                               พ.ศ. 2548 - 2553        รองกรรมการผูจ้ดัการ            บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    4 แห่ง 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      14  ปี 
 
ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2548 
 
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      11,709,700 หุน้ 
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ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
        ประจาํปี 2563 
 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562      5 / 5 
 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ      นายพีรเจต   สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติัเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

ช่ือ นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ 78 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ  
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
   พทุธศาสตร์ดุษฎีบณัฑิลกิตติศกัด์ิ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ 
                                               มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจาํปี 2548 
ประวติัการทาํงาน  
  พ.ศ.2559 - ปัจจุบนั    กรรมการและรองประธานท่ีปรึกษา             บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  
        คณะกรรมการบริหาร 
  พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั    กรรมการ                                                      บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2524 - 2558       รองกรรมการผูจ้ดัการ                       บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
         กรรมการ                                        บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    1 แห่ง 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการ 
 
จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      9  ปี 
 
ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2553 
 
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      2,327 หุน้ 
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
        ประจาํปี 2563 
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ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562      5/5 
 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการ      นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติัเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

ช่ือ นายการุณ   ศรีวิจิตรานนท ์
อาย ุ 43  ปี  
ตาํแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา Commerce,University of New South Wales  

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั            กรรมการ     Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. 
          And Myanmar Distillery Co., Ltd 
 พ.ศ. 2559  - ปัจจุบนั          กรรมการ     บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 
 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั            Channel Marketing Director         บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 
 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั           กรรมการ                                       บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2557 - 2559                Channel Marketing Director         บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  
 พ.ศ. 2554 - 2557                Regional Business Manager          Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd. 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    2 แห่ง 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการ 
 
จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      9  ปี 
 
ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2553 
 
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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        ประจาํปี 2563 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562      3 / 5  
 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการ      นายการุณ   ศรีวิจิตรานนท ์มีคุณสมบติัเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ช่ือ           นายวิษณุ   มีอยู ่ 
อาย ุ         51 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบนั      กรรมการ 
คุณวุฒิทางการศึกษา              ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ 

ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั             กรรมการ   บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
 พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั              รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั            มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 พ.ศ. 2535 - 2536                 วิศวกร                                    บริษทั เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จาํกดั 
                                    
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีอาจทาํ    ไม่มี 
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมการ 
 
จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      9  ปี 
 
ปีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       2553 
 
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มใน     ไม่มี 
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี    วาระท่ี 9 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
        ประจาํปี 2563 
 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562      3 / 5 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 
ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงั
ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั พิจารณาคุณสมบติัในดา้น
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ 
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ 
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สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
  




