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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
1. ชื่อ-นามสกุล
:
ตาแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทางาน (5 ปี )
:

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั :
2. ชื่อ-นามสกุล
:
ตาแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทางาน (5 ปี )
:

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั :

นายทวี บุตรสุนทร
อายุ
:
71 ปี
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
- วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2502)
- วิศวกรรมศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
- ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 22/2002
ปี 2552 – ปัจจุบนั ตาแหน่ง : นายกสภาวิศวกร
ปี 2547 – ปัจจุบนั ตาแหน่ง : ประธานกรรมการ บมจ.คาเธ่ยล์ ีสแพลน
ประธานกรรมการธนาคารไทยธนาคาร จากัด(มหาชน)
ประธานกรรมการบมจ.ไดอิ จิ คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีล
ปี 2545 – 2546
ตาแหน่ง : ประธานกรรมการ บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์พญาไทย จากัด
ปี 2543 – 2546
ตาแหน่ง : กรรมการและประธานกรรมการบริ หารธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการเห็นว่านายทวี บุตรสุนทร มีคณ
ุ สมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการอิ สระ
ต่อไป
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
การถือหุน้ ในบริ ษทั : ไม่มี
__________________________________
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
อายุ
:
32 ปี
กรรมการ
กรรมการ
Master Degree in E-Business Management University of Surrey, U.K.
ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548
ปี 2548 – ปัจจุบนั ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ(ฝ่ ายการตลาด) บมจ. ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมี คอล
กรรมการ บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย(ไทยแลนด์) จากัด
ปี 2553-ปัจจุบนั
ตาแหน่ง : กรรมการ บมจ.ยูเนี่ยน อินทราโก้
ปี 2546 – ปี 2548 ตาแหน่ง : ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล
คณะกรรมการเห็นว่านายพีรพล สุวรรณนภาศรี มีคณ
ุ สมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั จึ งเห็นสมควรเลื อกตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
การถือหุน้ ในบริ ษทั : 6,600,000 หุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 1%
__________________________________
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
3. ชื่อ-นามสกุล
:
ตาแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประวัติการทางาน (5 ปี )
:

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั :
4. ชื่อ-นามสกุล
:
ตาแหน่ง
:
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :
วุฒิการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทางาน (5 ปี )
:

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั :

นางสาว ปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
อายุ
:
39 ปี
กรรมการ
กรรมการ
M.B.A. in Marketing University of New Haven, USA.
MSc, in Finance University of New Haven, USA.
- ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 42 วันที่ 1 สิ งหาคม 2548
ปี 2548 – ปัจจุบนั ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ(ฝ่ ายบัญชีและการเงิน)
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)
ปี 2553-ปัจจุบนั
ตาแหน่ง : กรรมการ บมจ.ยูเนี่ยน อินทราโก้
ปี 2545 – ปี 2548 ตาแหน่ง : ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด
คณะกรรมการเห็นว่านางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี มีคณ
ุ สมบัติและมีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
การถือหุน้ ในบริ ษทั : 6,600,000 หุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 1%
__________________________________
นางสาวปิ ยะดา สุวรรณนภาศรี
อายุ
:
37 ปี
กรรมการ
กรรมการ
- M.B.A. University of New Haven, USA.
- ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิ งหาคม 2548
ปี 2548 – ปัจจุบนั
ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ส่วนงานบริ หารงานกลาง)
บมจ.ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล
กรรมการ บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จากัด
ปี 2545 – ปี 2548
ตาแหน่ง : ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จากัด
คณะกรรมการเห็นว่า นางสาวปิ ยะดา สุวรรณนภาศรี มีคณ
ุ สมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั จึ งเห็นสมควรเลื อกตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
การถือหุน้ ในบริ ษทั : 6,600,000 หุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 1%
__________________________________

-

นิยามกรรมการอิสระ
ถือหุน้ ไม่เกิน 5% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ ว ม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งในลักษณะที่ อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

