บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
เอกสารประกอบวาระที 7
ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการ

นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
อายุ 58 ปี
สัญชาติไทย
ประธานกรรมการบริ ษทั

นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
อายุ 54 ปี
สัญชาติไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

o ปริ ญญาโท สาขา บริ หารงานวิศวกรรม o ปริ ญญาโท สาขา บริ หารธุรกิจ
George Washington University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสู ตร Director Certification
หลักสู ตร Director Certification Program
Program (DCP) )ประจําปี 2552
(DCP) รุ่ น 65/2005
หลักสู ตร Director Accreditation
หลักสู ตร Director Accreditation Program
Program (DAP) ประจําปี 2548
(DAP) รุ่ น 34/2004
หลักสู ตร Advanced Audit Committee
หลักสู ตร Audit Committee Program
Program (AACP) ประจําปี 2552
(ACP) ปี 2549
หลักสู ตร Role of Chairmanship (ROC)
ประจําปี 2554
o ปั จจุบนั
o พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บมจ. แกรททิทูด อินฟิ นิ ท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แกรททิทูด อินฟิ นิ ท
บมจ. แสนสิ ริ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บมจ. ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม
บมจ.หลักทรัพย์ ซี มิโก้
พ.ศ.2554 – ปั จจุบนั
พ.ศ. 2553-2555
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีการเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าทีดา้ นการเงิน
บมจ. คราวน์เทค แอดวานซ์
บมจ. บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
พ.ศ. 2548-ปั จจุบนั
พ.ศ. 2547-2550
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. เพิมสิ น สตีลเวิคส์
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
พ.ศ.2544-2547
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. หลักทรัพย์ เคนี ไอ ประเทศไทย
o ปี 2557 : เข้าร่ วมประชุม 5/5

o ปี 2557 : เข้าร่ วมประชุม 5/5

นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี
อายุ 44 ปี
สัญชาติไทย
กรรมการ
o ปริ ญญาโท สาขา การเงิน
University of New Haven, USA
ปริ ญาตรี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสู ตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที 42 ปี

o ปริ ญญาโท
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขา นิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที 78 ปี 2548

o พ.ศ. 2548-ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. แกรททิทูด อินฟิ นิ ท
บจ.ไลอ้อน เอเชี ย (ไทยแลนด์)
บจ. ยูเคมเทค
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล
พ.ศ. 2545-2548
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน
บมจ.ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล

o พ.ศ.2548 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. แกรททิทูด อินฟิ นิ ท
บจ. ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล
พ.ศ.2548- 2552
ผูจ้ ดั การทัว ไป
บมจ. ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล

o ปี 2557 : เข้าร่ วมประชุม 5/5
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นางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี
อายุ 45 ปี
สัญชาติไทย
กรรมการ

o ปี 2557 : เข้าร่ วมประชุม 5/5

