
ประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ง 

 
  

1. ช่ือ-นามสกลุ  :  นายวรัิช  สุวรรณนภาศรี อาย ุ : 71 ปี 
ดาํรงตาํแหน่ง  :  กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
วฒิุการศึกษา  :  ประกาศนียบตัร หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548 
ประวติัการทาํงาน  (5 ปี ) : ปี 2524 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง:   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั  (มหาชน) 
                                             ปี 2547 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการ บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ปี 2553-  ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง  :  กรรมการ บริษทั แกรททิทูต อินฟินิต จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
“บริษทั ยเูน่ียนอินทราโก ้จาํกดั(มหาชน)”)        

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั :  ไม่มี  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา    : ผา่นคณะกรรมการในการสรรหาแลว้ คณะกรรมการเห็นวา่นายวรัิช สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติัและ
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง  การถือหุน้ในบริษทั               : ไม่มี        
 

    __________________________________    
2. ช่ือ-นามสกลุ  :  ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี อาย ุ : 74 ปี 

ดาํรงตาํแหน่ง  :  กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 
วฒิุการศึกษา  : - อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ สาขาการตลาด 

- พทุธศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั (2550) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548   
ประวติัการทาํงาน  (5 ปี ) : ปี 2524 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง:  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน :  1 แห่ง  

                                              ปี 2547 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง :  กรรมการ บริษทัไลออ้น เอชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :   1 แห่ง  

ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง:  กรรมการ บริษทั แกรททิทูต อินฟินิต จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
“บริษทั ยเูน่ียนอินทราโก ้จาํกดั(มหาชน)”)                

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั :  ไม่มี       
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        : ผา่นคณะกรรมการในการสรรหาแลว้ คณะกรรมการเห็นวา่ ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี มี

คุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
การถือหุน้ในบริษทั                  : 367,750,000 หุน้  สดัส่วนการถือหุน้  44.62%        
 

    __________________________________  

ส่ิงท่ีแนบมา 3 หนา้ 1/2 



ประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ง  

 
3. ช่ือ-นามสกลุ  :  นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี อาย ุ : 45 ปี 

ดาํรงตาํแหน่ง  :  ผูช่้วยกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: ผูช่้วยกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
วฒิุการศึกษา  : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

มหาบณัฑิตสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 45 วนัท่ี 27 กนัยายน 2548   
ประวติัการทาํงาน  (5 ปี ) : ปี 2548 -  ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขาย)  

              บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการ บริษทั แกรททิทูต อินฟินิต จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 

“บริษทั ยเูน่ียนอินทราโก ้จาํกดั(มหาชน)”)                                    
ปี 2536 - ปี 2548  ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั :  ไม่มี  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        : ผา่นคณะกรรมการในการสรรหาแลว้ คณะกรรมการเห็นวา่ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี มี
คุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
การถือหุน้ในบริษทั                  : 9,250,000 หุน้  สดัส่วนการถือหุน้  1.12 %       
     __________________________________   
 

4. ช่ือ-นามสกลุ  :  นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี อาย ุ : 43 ปี 
ดาํรงตาํแหน่ง  :  กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
วฒิุการศึกษา  : ประกาศนียบตัรบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ  

The University of Birmingham ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 44 วนัท่ี 2 กนัยายน 2548   
ประวติัการทาํงาน  (5 ปี )          : ปี 2553 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ ผูจ้ดัการบริษทั แกรททิทูต อินฟินิต จาํกดั (มหาชน) (เดิม

ช่ือ “บริษทั ยเูน่ียนอินทราโก ้จาํกดั(มหาชน)”)                     
ปี 2548 – ปี 2553 ตาํแหน่ง : รองกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนงานพฒันาธุรกิจ) 

                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2543 - ปี 2548 ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั 
ปี 2534 -  ปี 2543   ตาํแหน่ง : รองผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั ยเูน่ียน เทรดด้ิง แอนด ์ 

อินดสัตร้ี จาํกดั 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั :  ไม่มี  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        : ผา่นคณะกรรมการในการสรรหาแลว้ คณะกรรมการเห็นวา่ นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี มีคุณสมบติั
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
การถือหุน้ในบริษทั                  : 12,250,000 หุน้  สดัส่วนการถือหุน้  1.49 %        

    __________________________________   

ส่ิงท่ีแนบมา 3 หนา้ 2/2 


