สิ่ งที่แนบมา 3 หน้า 1/2

ประวัติกรรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อแต่ งตั้ง

1.

ชื่อ-นามสกุล
:
ดํารงตําแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :
วุฒิการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทํางาน (5 ปี )
:

นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี
อายุ
: 71 ปี
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริ หารคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่ นที่ 43 วันที่ 19 สิ งหาคม 2548
ปี 2524 – ปั จจุบนั ตําแหน่ง: กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2547 – ปั จจุบนั ตําแหน่ง: กรรมการ บริ ษทั ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จํากัด
ปี 2553- ปั จจุบนั ตําแหน่ง : กรรมการ บริ ษทั แกรททิทูต อินฟิ นิต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
“บริ ษทั ยูเนี่ยนอินทราโก้ จํากัด(มหาชน)”)

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั :

2.

ชื่อ-นามสกุล
:
ดํารงตําแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:
วุฒิการศึกษา
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทํางาน (5 ปี )
:

ไม่มี

ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่านายวิรัช สุ วรรณนภาศรี มีคุณสมบัติและ
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
การถือหุน้ ในบริ ษทั
: ไม่มี
__________________________________
ดร.กาญจนา สุ วรรณนภาศรี อายุ
: 74 ปี
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- อนุปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ สาขาการตลาด
- พุทธศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2550)
ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่ นที่ 43 วันที่ 19 สิ งหาคม 2548
ปี 2524 – ปั จจุบนั ตําแหน่ง: รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ได้เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน :

1 แห่ง

ปี 2547 – ปั จจุบนั ตําแหน่ง : กรรมการ บริ ษทั ไลอ้อน เอชีย (ไทยแลนด์) จํากัด
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน :

1 แห่ง

ปี 2553 – ปั จจุบนั ตําแหน่ง: กรรมการ บริ ษทั แกรททิทูต อินฟิ นิต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
“บริ ษทั ยูเนี่ยนอินทราโก้ จํากัด(มหาชน)”)
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:

การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั :
การถือหุน้ ในบริ ษทั
:

ไม่มี

ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ดร.กาญจนา สุ วรรณนภาศรี มี
คุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
367,750,000 หุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ 44.62%
__________________________________

สิ่ งที่แนบมา 3 หน้า 2/2

ประวัติกรรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อแต่ งตั้ง
3.

ชื่อ-นามสกุล
:
ดํารงตําแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทํางาน (5 ปี )
:

นางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี อายุ
: 45 ปี
ผูช้ ่วยกรรมการและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูช้ ่วยกรรมการและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่ นที่ 45 วันที่ 27 กันยายน 2548
ปี 2548 - ปั จจุบนั ตําแหน่ง : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายขาย)
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2553 – ปั จจุบนั ตําแหน่ง: กรรมการ บริ ษทั แกรททิทูต อินฟิ นิต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
“บริ ษทั ยูเนี่ยนอินทราโก้ จํากัด(มหาชน)”)
ปี 2536 - ปี 2548 ตําแหน่ง : ผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:

การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั :
การถือหุน้ ในบริ ษทั
:
4.

ชื่อ-นามสกุล
:
ดํารงตําแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทํางาน (5 ปี )
:

ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี มี
คุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
9,250,000 หุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ 1.12 %
__________________________________
นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี อายุ
: 43 ปี
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประกาศนียบัตรบริ หารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ
ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่ นที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548
ปี 2553 – ปั จจุบนั ตําแหน่ง : กรรมการ ผูจ้ ดั การบริ ษทั แกรททิทูต อินฟิ นิต จํากัด (มหาชน) (เดิม
ชื่อ “บริ ษทั ยูเนี่ยนอินทราโก้ จํากัด(มหาชน)”)
ปี 2548 – ปี 2553 ตําแหน่ง : รองกรรมการผูจ้ ดั การ (ส่ วนงานพัฒนาธุรกิจ)
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2543 - ปี 2548 ตําแหน่ง : ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด
ปี 2534 - ปี 2543 ตําแหน่ง : รองผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง แอนด์
อินดัสตรี้ จํากัด

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:

การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั :
การถือหุน้ ในบริ ษทั
:

ไม่มี

ไม่มี

ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี มีคุณสมบัติ
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
12,250,000 หุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ 1.49 %
__________________________________

