
ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายวสิิทธ์ิ  นอ้ยพนัธ์ุ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

อายุ   : 84 ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพนัธ์ 2537 ( 23 ปี 11 เดือน ) เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียน 

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ประวตัิการศึกษา  : วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

: วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์ 

             มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 5/2003 

- Role of the Chairman (RCP) รุ่นท่ี 20/2008  

- Chairman Forum 2/2013  

ประวตัิการทาํงาน : 

2548-ปัจจุบนั  -ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั(มหาชน) 

2525-2527  -อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2527-2529  -อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2529-2531  -เลขาธิการสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2531-2535  -อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 

2535-2536  -ท่ีปรึกษาประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี (ระดบั 11) 

   -รักษาราชการแทนปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

-รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

2537-2548  -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั(มหาชน) 

2547-พ.ค.2557  -กรรมการอิสระบริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั(มหาชน) 

2544-ปัจจุบนั  -ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษทั สหวริิยาเพลทมิล จาํกดั(มหาชน) 

2549-ปัจจุบนั  -ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษทั ไทยอะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค.2557-2560              -ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั(มหาชน) 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  :    -ไม่มี-  

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2560 

21 
 



ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม10 คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน - คร้ัง เขา้ประชุม - คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ - สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : -ไม่มี-   ( ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560)  

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม : ไม่เป็น 

 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

  : ไม่เป็น 

 2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ(เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

  : ไม่เป็น 

 3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ(เช่น

การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)โดยระบุขนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

 : ไม่มี 
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายมนสั  สุขสมาน 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   : 82 ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 25 ตุลาคม 2548 ( 12  ปี 3 เดือน )  

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิตสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั 

: ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

: Master of Science in Industrial Engineering and Management, Oklahoma 

State University, U.S.A. 

: Post Graduate Diploma in Industrial Development Programming 

(เศรษฐศาสตร์) Institute of Social Studies (ISS), The Hague, Netherlands 

: สาํเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 31 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 47/2005  

ประวตัิการทาํงาน:  

2548-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

2539-2543 - สมาชิกวฒิุสภา 

2539-2540 - คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2540  - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงมหาดไทย 

2540, 2544 - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2549  - ผูท้รงคุณวฒิุ ประจาํศาลรัฐธรรมนูญ 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  :   -ไม่มี- 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2560  

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ - สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-   ( ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560)  

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม : ไม่เป็น 

 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

  : ไม่เป็น 

 2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ(เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

  : ไม่เป็น 

 3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ(เช่น

การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)โดยระบุขนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

 : ไม่มี 
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ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

อายุ   : 71 ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ :  17 กมุภาพนัธ์ 2537 ( 23 ปี 11 เดือน ) เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียน 

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ประวตัิการศึกษา  : วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                                         :             M.S. (Industrial Engineering) Stanford University,U.S.A. 

                                         :             ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิสาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  

                                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                                         :             ปริญญาบตัรตามหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมกบั 

                                                       ภาคเอกชนจากวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 2 

                                                       และหลกัสูตรผูน้าํการเมืองยคุใหม่ รุ่นท่ี 2 จากวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

                                                       สถาบนัพระปกเกลา้ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 28/2004  

- Directors Certification Program (DCP)รุ่นท่ี 53/2005  

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 8/2005  

- Understanding the Fundamental of Financial Statements(UFS) รุ่นท่ี 1/2006  

- Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 5/2009  

ประวตัิการทาํงาน : 

2530-ปัจจุบนั                   - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน 

2534-ปัจจุบนั                   - กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ คอนกรีต 

2545-ปัจจุบนั                   - กรรมการบริหาร บจก. พลาสติกโพลีน 

2550-ม.ค.2558  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก.ไนเตรทไทย 

2554-ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก.ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์

2521-ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก.อุตสาหกรรมสหธญัญพืช 

2532-ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก.ไทยพลาสติกฟิลม์ 

2531-ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก.ไทยพลาสติกโปรดกัส์ 

2537-ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการ บมจ.บางกอกสหประกนัภยั 
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ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

2524-2549  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก.คา้พลาสติกสากล 

2521-2549  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย 

2516-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร บจก.เลียวไพรัตนวสิาหกิจ 

2539-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร บจก.พรชยัวสิาหกิจ 

2539-ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก.มอนโดไทย 

2530-ปัจจุบนั  - นายกสมาคม สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย 

2530-2536  - กรรมการ บมจ.บางกอกสหประกนัภยั 

2533-2535  - นายกสมาคม สมาคมการบรรจุภณัฑไ์ทย 

2552-2554  - คณะกรรมการกิจการเอเชียกลาง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

2552-2554  - คณะอนุกรรมการการคา้ระหวา่งประเทศ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

2552-2554  - คณะอนุกรรมการเจรจาขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ สภาหอการคา้แห่ง 

     ประเทศไทย 

2552-ปัจจุบนั  - ผูช้าํนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชาํนาญการประกอบวชิาชีพระดบัวฒิุ

     วศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  สภาวศิวกร 

2552-ปัจจุบนั  - ผูช้าํนาญการเพื่อทดสอบความรู้ความชาํนาญการประกอบวชิาชีพ ระดบัภาคี 

     วศิวกรพิเศษ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวศิวกร 

2555-2557  - Chairman of  ASEAN Federation of Cement 

2555-ปัจจุบนั  - คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชาํนาญการประกอบวชิาชีพ ระดบัวฒิุ

     วศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวศิวกร 

2555-2559  - นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย (Thai Cement Manufacturers 

     Association:TCMA) 

2555-2559  - ประธานกลุ่มปูนซีเมนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2559  - คณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2559  - คณะกรรมการบริหารสายงานเศรษฐกิจโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2559  - คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน และ                        

                                           คณะกรรมการโลจิสติกส์การคา้  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2559  - คณะกรรมการพฒันาความร่วมมือหุน้ส่วนเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบา้นในอนุ

     ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS/ACMECS/MJ/สภาธุรกิจพม่า-ลาว-กมัพชูา-เวยีดนาม) 

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2557  - คณะกรรมการอาํนวยความสะดวกทางการคา้การนาํเขา้-ส่งออก และปฎิบติัดา้น

     ศุลกากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2559  - คณะกรรมการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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2555-ปัจจุบนั  - คณะกรรมการสถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2557  - ประธานกลุ่มคลสัเตอร์วสัดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2555-2557  - สมาชิกกิตติมศกัด์ิและท่ีปรึกษา สมาคมการบรรจุภณัฑไ์ทย 

2556-ปัจจุบนั  - คณะทาํงานจดัทาํแนวทางการสอบเล่ือนระดบัใบอนุญาตเป็นสามญัวศิวกร สาขา

     วศิวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 

2556   - ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมขา้วทั้งระบบ คณะกรรมาธิการ

     เศรษฐกิจการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม  วฒิุสภา 

2556-2557  - ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม  

     วฒิุสภา 

2558-ปัจจุบนั  - นายกสมาคม สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมการเกษตรออแกนิคไทย 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น   

:     รองประธานกรรมการ บมจ.บางกอกสหประกนัภยั 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2560 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน -  คร้ัง เขา้ประชุม - คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ - สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ :  100,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560) 

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :   เป็นนอ้งชาย นางสาวมาลินี  นายประชยั และ

ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์    และเป็นพี่ชายนายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์ 
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายทวชิ  เตชะนาวากุล 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   : 68 ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 25 กรกฎาคม 2551 (9 ปี 6 เดือน)  

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัคินกิ ประเทศญ่ีปุ่น 

   : วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปรอ. 366 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : 

- Directors Accreditation Program (DAP)รุ่นท่ี 6/2003 

- Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นท่ี 30/2006 

ประวตัิการทาํงาน  : 

2551-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

2533-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยอินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2555-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จาํกดั  

2542-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จาํกดั 

2555-ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมิตร 

2556-ปัจจุบนั  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั       -                ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ  สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น:   

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2560 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 9 คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน - คร้ัง เขา้ประชุม - คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ - สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 270,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560) 
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การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม : ไม่เป็น 

 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

  : ไม่เป็น 

 2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ(เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

  : ไม่เป็น 

 3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ(เช่น

การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)โดยระบุขนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

 : ไม่มี 
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   : 53 ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 13 มีนาคม 2551 ( 9  ปี 10 เดือน ) 

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ MENLO COLLEGE, CALIFORNIA,U.S.A. 

ปริญญาโท สาขาการคา้ระหวา่งประเทศ GOLDEN GATE UNIVERSITY, U.S.A. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)   : 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 140/2017 

ประวตัิการทาํงาน  : 

2551-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

2530-ปัจจุบนั - กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั เอ่ียมสกุลรัตน์ จาํกดั 

2533-ปัจจุบนั - กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั ลาํปางฟู้ ดโปรดกัส์ จาํกดั 

2538-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บริษทั ลาวอุตสาหกรรมกสิกรรม จาํกดั 

2540-ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เคคทัทนั แอนด ์กอส จาํกดั 

2540-ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั 

2547-ปัจจุบนั - กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั แม่โขง อินเตอร์เทรด จาํกดั 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :   -ไม่มี- 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2560 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม  10 คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน - คร้ัง เขา้ประชุม - คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ - สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ     :  8,128,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00  ( ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560) 

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม : ไม่เป็น 
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การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

  : ไม่เป็น 

 2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ(เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

  : ไม่เป็น 

 3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ(เช่น

การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)โดยระบุขนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

 : ไม่มี 
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