
ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกุล  : นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการบริหาร , ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อายุ   :  75  ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ :17 กุมภาพนัธ์ 2537 ( 24 ปี 10 เดือน ) เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียน 

      แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ประวตัิการศึกษา             :     ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาวศิวกรรม 

                อุตสาหการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

: วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต M.S. (EE)University of California(Berkeley), 

 U.S.A. 
   : วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยมอนัดบั 1 ) B.E.(EE) (1st CLASS HONS.) 

                                                               University of Canterbury, New Zealand   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   : 

- Director Accreditation Program (DAP)รุ่น 35/2005  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

ประวตัิการทาํงาน :  

2537-ปัจจุบนั     - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค.2559-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2534- พ.ค.2559     - ประธานกรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั  

2555- ปัจจุบนั     - กรรมการ บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2521-2549     - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) 

2535-2543     - วฒิุสมาชิก  รัฐสภา 

2512-2520     -  ประธานกรรมการ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์คาเธ่ยไ์ฟน์แนนซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  :     -มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2561 : 

1.  เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  : มีจาํนวน  13  คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2.  เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้                             : การประชุมสามญัประจาํปี 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

3.  เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้                                       : การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง  เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  :   100,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2562) 
 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :  เป็นน้องชายนางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์  เป็น

พี่ชาย นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์ และนายประหยดั เล่ียวไพรัตน์  และเป็นคู่สมรส

ของนางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ 
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ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกุล  : ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

อายุ   : 70  ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพนัธ์ 2537 ( 24 ปี 10 เดือน ) เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียน 

    แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ประวตัิการศึกษา  : M.S., SC.D. in Chemical Engineering, Massachusetts Institute of  

                                                     Technology  at Cambridge, M.A., U.S.A. 

: B.S. (Honors) in Chemical Engineering, University of California at 

Berkeley,  U.S.A. 

: วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  รุ่นท่ี 41 และหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 11  สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2005  
 

ประวตัิการทาํงาน :  

2544-ปัจจุบนั     - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค.2559-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2534- พ.ค.2559     - กรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั  

2516-ปัจจุบนั     - กรรมการ บริษทั เลียวไพรัตนวสิาหกิจ จาํกดั 

2531-ปัจจุบนั     - กรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกโปรดกัส์ จาํกดั 

2532-ปัจจุบนั     - กรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกฟิลม์ จาํกดั 

2521-2549     - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) 

2532-ปัจจุบนั     - กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัญพืช จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั     - กรรมการ บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั 

2534-ปัจจุบนั     - กรรมการบริหาร บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

2534-ปัจจุบนั     - กรรมการบริหาร บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั 

2540-ปัจจุบนั     - ประธานกรรมการ บริษทั บางกอกสหประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

2545-ปัจจุบนั     - กรรมการบริหาร บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั 

2553-ปัจจุบนั     - กรรมการบริหาร บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จาํกดั 
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ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  :   -มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2561 : 

1.  การเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  : มีจาํนวน  13  คร้ัง เขา้ประชุม 13 คร้ัง 

2.  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้                  : การประชุมสามญัประจาํปี 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

3.  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้                  : การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง  เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 808,900,000.00 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.01 (ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2562 )  
 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :  เป็นน้องชายนางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์ นาย

ประชยั  เล่ียวไพรัตน์  และนายประทีป เล่ียวไพรัตน์  เป็นพี่ชายนายประหยดั เล่ียวไพรัตน์   
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ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกุล  : ดร.ชวนิ เอ่ียมโสภณา 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ  

อายุ   : 77 ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 17 กมุภาพนัธ์ 2537 ( 24 ปี 10 เดือน ) เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียน 

    แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัโอซากา ประเทศญ่ีปุ่น 

   : ปริญญาโท และตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัโดชีซะ 

เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  : 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  28/2004 

- Directors Certification Program (DCP)รุ่นท่ี 46/2004 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 15/2006 
 

ประวตัิการทาํงาน : 

2530-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร  บมจ. ทีพีไอ โพลีน 

2532-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจก. ไทยพลาสติกฟิลม์ 

2532-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร  บจก. ไทยพลาสติกโปรดกัส์ 

2532-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร  บจก. อุตสาหกรรมสหธญัญพืช 

2540-ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. บางกอกสหประกนัชีวติ 

2547-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บมจ.บางกอกสหประกนัภยั 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :    -มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2561 : 

1.  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  : มีจาํนวน  13  คร้ัง เขา้ประชุม 13 คร้ัง 

2.  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้     : การประชุมสามญัประจาํปี 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

3.  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้     :  การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง  เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 21,910,000.00  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.11  (ณ วนัท่ี 4 มกราคม  2562) 
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การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม   :   เป็นพี่เขย นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ นายประทีป 

เล่ียวไพรัตน์  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์ และนายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์ 
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ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการ  

อายุ   : 77  ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : เมษายน 2559  ( 3 ปี )  

ประวตัิการศึกษา             :  ปริญญาโทคณิตศาสตร์ประกนัภยัมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัจอร์เจีย ประเทศ 

 สหรัฐอเมริกา  

                                        :  ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บณัฑิต(เกียรนิยมอนัดบั 2)สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ 

 และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   : 

- Directors Certification Program (DCP 22/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 

 

ประวตัิการทาํงาน : 

2559- ปัจจุบนั            -  กรรมการ  บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 
พ.ค.2559-ปัจจุบนั        -  กรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ม.ค.2559-พ.ค.2559      -  กรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จาํกดั 

2554- ปัจจุบนั           - ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั บางกอกสหประกนัภนั จาํกดั (มหาชน) 

2540-ปัจจุบนั           - กรรมการ  บริษทั บางกอกสหประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

2516- ปัจจุบนั           - กรรมการ บริษทั เลียวไพรัตนวสิาหกิจ จาํกดั  
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  :           -มี- 
 

 การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2561 : 

1.  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  : มีจาํนวน  13  คร้ัง เขา้ประชุม 13 คร้ัง 

2.  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้                                : การประชุมสามญัประจาํปี 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

3.  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้                                : การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง  เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 8,143,080.00  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2562 ) 
 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :  เป็นพี่สาวนายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ นายประทีป 

เล่ียวไพรัตน์  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์ และนายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์     
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ  

อายุ   : 70 ปี 

วนัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ :   เมษายน 2561  ( 12 เดือน ) (เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ) 

ประวตัิการศึกษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), Michigan State    

 University, USA 

    : ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   : 

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 90/2007 

- The role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 18/2008 

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 4/2009 
 

ประวตัิการทาํงาน : 

25 มิ.ย.2561-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บมจ.ทีพีไอ โพลีน 

25 เม.ย. 2561-มิ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ทีพีไอ โพลีน 

2560-ปัจจุบนั  กรรมตรวจสอบ  บมจ.ฮิวแมนิกา้ 

2559-ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.มารวย เรียลเอสเตท 

2531-ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก.พิสันทน์ 

2558-2560  ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง 

2538-2558  Audit Partner บจก.เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  :     -ไม่มี- 
  

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2561 (เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน พล.ต.อ.ชาญชิต เพยีรเลิศ)    : 

1. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ      :  มีจาํนวน  13  คร้ัง เขา้ประชุม  8 คร้ัง 

2. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : มีจาํนวน 5 คร้ัง เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

3.  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้   : การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง  เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :     -ไม่มี- 
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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.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ(เช่น 

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

 : ไม่มี 
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