
ส่ิงท่ีส่งดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

อายุ   : 72  ปี 

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :   

   :  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014  
: Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2014 

: Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2015   

 

ประวตัิการอบรม  : หลกัสูตรวทิยากรกรมท่ีดิน รุ่นท่ี 2 กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน (พ.ศ.2522) 

: หลกัสูตรกองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร(กอ.รมน.) 

กองทพับก (พ.ศ.2522) 

: หลกัสูตรโรงเรียนนกับริหาร งานท่ีดินระดบัสูง รุ่นท่ี 3 กองการเจา้หน้าท่ี

กรมท่ีดิน (พ.ศ. 2527) 

: หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นท่ี 30 วิทยาลัยการปกครอง กรมการ

ปกครอง (พ.ศ. 2536) 

: หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (CIO) (พ.ศ.2546) 

: หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนกับริหาร

ระดบัสูงรุ่นท่ี 8 ของสถาบนัพระปกเกลา้ (พ.ศ. 2547) 

 

ประวตัิการทาํงาน  : 

 25 มิ.ย.61-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 
ม.ค.2559 –ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 8 ส.ค.57-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ 

บรรษทัภิบาล  บริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2529   - เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัอุตรดิตถ ์ กรมท่ีดิน 

2529-2531  - เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดันครนายก  กรมท่ีดิน 

2531-2532  - เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดันนทบุรีและสาขาบางใหญ่  กรมท่ีดิน 
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2532-2533  - เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัภูเก็ต  กรมท่ีดิน 

2533-2535  - เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัชลบุรี  กรมท่ีดิน 

2535-2538  - ผูอ้าํนวยการกองหนงัสือสาํคญั  กรมท่ีดิน 

2538-2541  - ผูอ้าํนวยการกองจดัท่ีดิน  กรมท่ีดิน 

2541-2542  - ผูอ้าํนวยการกองควบคุมธุรกิจท่ีดิน 

2542-2543  - ผูต้รวจราชการ  กรมท่ีดิน 

2543   - เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน (งานท่ีดิน)  กรมท่ีดิน 

2543-2545  - ผูอ้าํนวยการสาํนกัมาตรฐานการทะเบียนท่ีดิน  กรมท่ีดิน 

2545-2551  - รองอธิบดี  กรมท่ีดิน 

 

ประสบการณ์อืน่ๆ : กรรมการผูท้รงคุณวฒิุของสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

   : กรรมการผูท้รงคุณวฒิุของสภาลูกเสือไทย 

   : กรรมการจดัการทรัพยสิ์นของสภากาชาดไทย 

   : นายกสมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

   : กรรมการไต่สวนของสาํนกังาน ก.ก.ต. 

   :            อนุกรรมการวนิิจฉยัเร่ืองคดัคา้นและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ของสาํนกังาน ก.ก.ต. 

   : กรรมการสมาคมและมูลนิธิขา้ราชการบาํนาญมหาดไทย 

   : ท่ีปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

   : กรรมการมูลนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ 

   : กรรมการมูลนิธินกัเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :  

ม.ค.2559 –ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
8 ส.ค.57-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  

และบรรษทัภิบาล  บริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2562 :   1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

 2.  การประชุมผูถื้อหุน้ มีจาํนวน 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ :     27,760 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562)  

(หมายเหตุ : จาํนวนหุน้ไดน้บัรวมจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ถา้มี) แลว้) 
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การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม : ไม่เป็น 

 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดังต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา : 

1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

  : ไม่เป็น 

2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

  : ไม่เป็น 

3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ(เช่น 

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

             : ไม่มี 
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

อายุ   : 73 ปี 

ประวตัิการศึกษา  : รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม อนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005  

 

ประวตัิการทาํงาน : 

2541-2546, 2548-ปัจจุบนั - กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

2550-ปัจจุบนั    - รองประธานกรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2520-2525    - เลขานุการตรี กระทรวงการต่างประเทศ 

2529-2540    -        กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์คาเธ่ยไ์ฟน์แนนซ์ จาํกดั (มหาชน) 

2538-2540  - กรรมการ  ศนูยซ้ื์อขายหลกัทรัพยก์รุงเทพ 

2538-2540  - นายกสมาคมนายหนา้ช่วงบริษทัหลกัทรัพย ์(Sub-Broker) 

เมษายน-ธนัวาคม 2540 - กรรมการ  สมาคมบริษทัเงินทุน 

2541-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร  บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั 

2544-2554  - กรรมการ  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

2545-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร  บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั 

2550-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร  บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

2552-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร บริษทั ทีพีไอ ออลซีซัน่ส์ จาํกดั 

2552-ปัจจุบนั  - กรรมการ  บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั 

2553-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร  บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัญพืช จาํกดั 

2553-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร  บริษทั ไทย ปิโตรเคมีกลั อุตสาหกรรม จาํกดั 

2553-ปัจจุบนั  - กรรมการบริหาร  บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จาํกดั 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :   

ม.ค.2559 –ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2562 :   1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

 2.  การประชุมผูถื้อหุน้ มีจาํนวน 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ   :  874,346,240  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.56 (ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 ) 

(หมายเหตุ : จาํนวนหุน้ไดน้บัรวมจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ(ถา้มี)แลว้) 

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :   เป็นภรรยา นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ 
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการบริหาร 

อายุ   : 69  ปี 

ประวตัิการศึกษา  : วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา 

: University of Michigan (ANN ARBOR) U.S.A. 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :   

   :  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004  

 

ประวตัิการทาํงาน  : 

2530-ปัจจุบนั                - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน 

2516-ปัจจุบนั                - กรรมการ บจก.  เลียวไพรัตนวสิาหกิจ 

2531-ปัจจุบนั                - กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดกัส์ 

2531-ปัจจุบนั                - กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก.  อุตสาหกรรมสหธญัญพืช 

2532-ปัจจุบนั                - กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. ไทยพลาสติกฟิลม์ 

2534-ปัจจุบนั                - กรรมการบริหาร บมจ.  ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 

2534-ปัจจุบนั                - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ คอนกรีต 

2539-ปัจจุบนั                - กรรมการบริหาร บจก. มอนโดไทย 

2540-ปัจจุบนั                - กรรมการบริหาร บมจ. บางกอกสหประกนัชีวติ 

2545-ปัจจุบนั                - กรรมการบริหาร บจก. พลาสติก โพลีน  

2 ส.ค.59-ปัจจุบนั   - กรรมการบริหาร บจก. ไนเตรทไทย 

2553-ปัจจุบนั                - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์

  

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :  

ม.ค.2559 –ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2562 :   1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

 2.  การประชุมผูถื้อหุน้ มีจาํนวน 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ :   883,217,140 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.52 (ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562)  

(หมายเหตุ : จาํนวนหุน้ไดน้บัรวมจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ถา้มี) แลว้) 

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :   เป็นนอ้งชายนายประชยั เล่ียวไพรัตน์ และนาย

ประมวล เล่ียวไพรัตน์ 
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายทยติุ  ศรียกุตศิ์ริ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการบริหาร 

อายุ   :  66  ปี 

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A. 

: ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล Worcester University, U.S.A. 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  :   

:  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 29/2004 

 

ประวตัิการทาํงาน  : 

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

2525-ปัจจุบนั               - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั  เค คทัทนั แอนด ์กอส จาํกดั 

2537-ปัจจุบนั          - กรรมการ บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั 

2542-ปัจจุบนั           - กรรมการ บริษทั ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 

2548-ปัจจุบนั         - กรรมการ บริษทั  วาไทย อุตสาหกรรม จาํกดั 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี- 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2562 :   1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 11 คร้ัง 

 2.  การประชุมผูถื้อหุน้ มีจาํนวน 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 94,425,890 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.49 (ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562)  

(หมายเหตุ : จาํนวนหุน้ไดน้บัรวมจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ถา้มี) แลว้) 

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอาํนาจควบคุม/หรือบุคคลทีไ่ด้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :               -ไม่เป็น- 
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายมนสั  สุขสมาน 

 (ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   : 83 ปี 

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 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 2562 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 11 คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 5 คร้ัง เขา้ประชุม 3 คร้ัง 
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3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ - สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-   ( ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562)  

(หมายเหตุ : จาํนวนหุน้ไดน้บัรวมจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ(ถา้มี)แลว้) 

 

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(เช่นการซ้ือ/

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

 : ไม่มี 
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