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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ
:
84 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2537 ( 23 ปี 11 เดือน ) เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
ประวัติการศึกษา
:
วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุ ขาภิบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 5/2003
Role of the Chairman (RCP) รุ่ นที่ 20/2008
Chairman Forum 2/2013
ประวัติการทํางาน
:
2548-ปั จจุบนั
-ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริ ษทั ทีพีไอโพลีน จํากัด(มหาชน)
2525-2527
-อธิ บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2527-2529
-อธิ บดีกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2529-2531
-เลขาธิ การสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2531-2535
-อธิ บดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
2535-2536
-ที่ปรึ กษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ระดับ 11)
-รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
-รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2537-2548
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ทีพีไอโพลีน จํากัด(มหาชน)
2547-พ.ค.2557
-กรรมการอิสระบริ ษทั บางสะพานบาร์ มิล จํากัด(มหาชน)
2544-ปั จจุบนั
-ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด(มหาชน)
2549-ปั จจุบนั
-ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริ ษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
พ.ค.2557-2560
-ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริ ษทั บางสะพานบาร์ มิล จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560
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1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม10 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ - สามัญผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: -ไม่มี- ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : ไม่เป็ น
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนี้กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่ /บริ ษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1.เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
: ไม่เป็ น
2.เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่ปรึ กษากฎหมาย)
: ไม่เป็ น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ(เช่น
การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)โดยระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นายมนัส สุ ขสมาน
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
82 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 25 ตุลาคม 2548 ( 12 ปี 3 เดือน )
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ บณั ฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
:
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
:
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
:
สําเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 31
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 47/2005
ประวัติการทํางาน:
2548-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
2539-2543
สมาชิกวุฒิสภา
2539-2540
คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2540
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การ กระทรวงมหาดไทย
2540, 2544
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2549
ผูท้ รงคุณวุฒิ ประจําศาลรัฐธรรมนูญ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ - สามัญผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
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สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

: -ไม่มี- ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : ไม่เป็ น
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนี้กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่ /บริ ษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1.เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
: ไม่เป็ น
2.เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่ปรึ กษากฎหมาย)
: ไม่เป็ น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ(เช่น
การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)โดยระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อายุ
:
71 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2537 ( 23 ปี 11 เดือน ) เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
ประวัติการศึกษา
:
วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
M.S. (Industrial Engineering) Stanford University,U.S.A.
:
ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
:
ปริ ญญาบัตรตามหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมกับ
ภาคเอกชนจากวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า รุ่ นที่ 2
และหลักสู ตรผูน้ าํ การเมืองยุคใหม่ รุ่ นที่ 2 จากวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 28/2004
- Directors Certification Program (DCP)รุ่ นที่ 53/2005
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 8/2005
- Understanding the Fundamental of Financial Statements(UFS) รุ่ นที่ 1/2006
- Chartered Director Class (CDC) รุ่ นที่ 5/2009
ประวัติการทํางาน
:
2530-ปั จจุบนั
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน
2534-ปั จจุบนั
- กรรมการบริ หาร บจก.ทีพีไอ คอนกรี ต
2545-ปั จจุบนั
- กรรมการบริ หาร บจก. พลาสติกโพลีน
2550-ม.ค.2558
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจก.ไนเตรทไทย
2554-ปั จจุบนั
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจก.ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์
2521-ปั จจุบนั
- กรรมการ บจก.อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
2532-ปั จจุบนั
- กรรมการ บจก.ไทยพลาสติกฟิ ล์ม
2531-ปั จจุบนั
- กรรมการ บจก.ไทยพลาสติกโปรดักส์
2537-ปั จจุบนั
- รองประธานกรรมการ บมจ.บางกอกสหประกันภัย
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2524-2549
2521-2549
2516-ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั
2530-ปัจจุบนั
2530-2536
2533-2535
2552-2554
2552-2554
2552-2554
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2555-2557
2555-ปั จจุบนั
2555-2559
2555-2559
2555-2559
2555-2559
2555-2559
2555-2559

2555-2557
2555-2559

- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจก.ค้าพลาสติกสากล
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย
- กรรมการบริ หาร บจก.เลียวไพรัตนวิสาหกิจ
- กรรมการบริ หาร บจก.พรชัยวิสาหกิจ
- กรรมการ บจก.มอนโดไทย
- นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีไทย
- กรรมการ บมจ.บางกอกสหประกันภัย
- นายกสมาคม สมาคมการบรรจุภณั ฑ์ไทย
- คณะกรรมการกิจการเอเชียกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
- ผูช้ าํ นาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู ้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
- ผูช้ าํ นาญการเพื่อทดสอบความรู ้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
- Chairman of ASEAN Federation of Cement
- คณะอนุกรรมการทดสอบความรู ้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
- นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers
Association:TCMA)
- ประธานกลุ่มปูนซี เมนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริ หารสายงานเศรษฐกิจโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน และ
คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการพัฒนาความร่ วมมือหุ น้ ส่ วนเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านในอนุ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS/ACMECS/MJ/สภาธุ รกิจพม่า-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการอํานวยความสะดวกทางการค้าการนําเข้า-ส่ งออก และปฎิบตั ิดา้ น
ศุลกากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการสถาบันสิ่ งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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2555-ปัจจุบนั
2555-2557
2555-2557
2556-ปัจจุบนั
2556
2556-2557
2558-ปั จจุบนั

- คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ วสั ดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาชิกกิตติมศักดิ์และที่ปรึ กษา สมาคมการบรรจุภณ
ั ฑ์ไทย
- คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุ ญาตเป็ นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
- ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมาธิ การศึกษาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ คณะกรรมาธิ การ
เศรษฐกิจการพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
- ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจการพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม
วุฒิสภา
- นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรออแกนิ คไทย

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น
:
รองประธานกรรมการ บมจ.บางกอกสหประกันภัย
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ - สามัญผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: 100,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : เป็ นน้องชาย นางสาวมาลินี นายประชัย และ
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ และเป็ นพี่ชายนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นายทวิช เตชะนาวากุล
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
68 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 25 กรกฎาคม 2551 (9 ปี 6 เดือน)
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
:
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร วปรอ. 366
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP)รุ่ นที่ 6/2003
Finance for Non-finance Director (FND) รุ่ นที่ 30/2006
ประวัติการทํางาน
:
2551-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
2533-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จํากัด
2542-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด
2555-ปั จจุบนั ที่ปรึ กษา สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2556-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั ประธานกรรมการส่ งเสริ มกิจการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ - สามัญผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: 270,800 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
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การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : ไม่เป็ น
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนี้กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่ /บริ ษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1.เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
: ไม่เป็ น
2.เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่ปรึ กษากฎหมาย)
: ไม่เป็ น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ(เช่น
การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)โดยระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
53 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 13 มีนาคม 2551 ( 9 ปี 10 เดือน )
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ MENLO COLLEGE, CALIFORNIA,U.S.A.
ปริ ญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ GOLDEN GATE UNIVERSITY, U.S.A.
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 140/2017
ประวัติการทํางาน
:
2551-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
2530-ปั จจุบนั กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั เอี่ยมสกุลรัตน์ จํากัด
2533-ปั จจุบนั กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั ลําปางฟู้ ดโปรดักส์ จํากัด
2538-ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บริ ษทั ลาวอุตสาหกรรมกสิ กรรม จํากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เคคัททัน แอนด์ กอส จํากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โฮลดิ้ง จํากัด
2547-ปั จจุบนั กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั แม่โขง อินเตอร์ เทรด จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น

: -ไม่มี-

การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ - สามัญผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 8,128,400 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : ไม่เป็ น
30

สิ่ งที่ส่งด้วยลําดับที่ 3

การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนี้กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่ /บริ ษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1.เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
: ไม่เป็ น
2.เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่ปรึ กษากฎหมาย)
: ไม่เป็ น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ(เช่น
การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)โดยระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี
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