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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการทีเ่ สนอเข้ ามาใหม่
ชื่ อ-นามสกุล

:

นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ประเภทกรรมการ
อายุ
ประวัติการศึกษา

:
:
:

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร
72 ปี
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.
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 41 และหลักสู ตรป้ องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง)

:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 39/2005
ประวัติการทํางาน :
2544-ปัจจุบนั
พ.ค.2559-ปัจจุบนั 2534- พ.ค.2559 2516-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2532-ปัจจุบนั
2521-2549
2532-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2534-ปั จจุบนั
2534-ปั จจุบนั
2540-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
ต.ค. 2562-ปั จจุบนั
ต.ค. 2562-ปัจจุบนั

-

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ไทยพลาสติกโปรดักส์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ไทยพลาสติกฟิ ล์ม จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ไนเตรทไทย จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั บางกอกสหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั พลาสติก โพลีน จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จํากัด
กรรมการบริ หาร บจก. ท่าเรื อนํ้าลึก ทีพีไอ
กรรมการบริ หาร บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)
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ต.ค. 2562-ปั จจุบนั - กรรมการบริ หาร บจก. ทีพีไอ พลังลม
ต.ค. 2562-ปั จจุบนั - กรรมการบริ หาร บจก. ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- รองประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2563 :
1. การประชุมคณะกรรมการ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น - สามัญผูถ้ ือหุ ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: 808,900,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 4.217 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : เป็ นน้องชายนางสาวมาลิ นี เลี่ ยวไพรัตน์ และ
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็ นพี่ชายนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการ
อายุ
:
79 ปี
ประวัติการศึกษา : คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์ เจีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
: สถิติศาสตร์ บณั ฑิต(เกียรนิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Directors Certification Program (DCP 22/2003) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทํางาน
2558- ปัจจุบนั
พ.ค.2559-ปั จจุบนั
ม.ค.2559-พ.ค.2559
2554- ปัจจุบนั
2540-ปั จจุบนั
2516- ปัจจุบนั

-

:
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จํากัด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั บางกอกสหประกันภัน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั บางกอกสหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2563 :
1. การประชุมคณะกรรมการ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น - สามัญผูถ้ ือหุ ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: 8,143,080 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.042 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
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การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอาํ นาจควบคุม/หรือบุคคลทีไ่ ด้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : เป็ นพี่สาวนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ และนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นายพรพล สุ วรรณมาศ
(ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการ
อายุ
:
42 ปี
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาโท หลักสู ตรการศึกษาและสิ่ งพิมพ์ และหลักสู ตร Mind and Brain
Learning, Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ
:
ปริ ญญาตรี มนุษยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิชาเอกจิตวิทยา /วิชาโทบริ หารธุ รกิจ)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประวัติการอบรม
:
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้นกั ธรรมชั้นเอก ณ สํานักเรี ยนวัดบวรนิ เวศวิหาร กรุ งเทพฯ
พ.ศ.๒๕๕๕ ผ่านการอบรมหลักสู ตรครู สมาธิ รุ่ น ๒๙ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
พ.ศ.๒๕๕๖ ผ่านการอบรมหลักสู ตรอาจาริ ยสาสมาธิ รุ่ น ๑๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
พ.ศ.๒๕๕๗ ผ่านการอบรมหลักสู ตรผูน้ าํ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิ ปไตย รุ่ นที 4 สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ.๒๕๕๙ ผ่านการอบรมหลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการเสริ มสร้างสังคมสันติสุข รุ่ น 6 สถาบัน
พระปกเกล้า
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 168/2020 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทํางาน
2562-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2561-พ.ค. 2562
2525-20 ธ.ค. 2562
2556-20 ธ.ค. 2562
2562

:
- กรรมการ บมจ.ทีพีไอ โพลีน
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริ มการบริ หารจิตในพระสังฆราชูปถัมภ์
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิแผ่นดินธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริ มสามเณรในพระสังฆราชูปถัมภ์
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรจนธรรม
- กรรมการ สภาสังคมสงเคราะห์
- คณะทํางาน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
- ผูช้ ่วยเลขานุการ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ผูช้ ่วยเลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
- อนุกรรมาธิ การด้านงบประมาณ วุฒิสภา
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- ที่ปรึ กษาอนุกรรมาธิ การด้านศาสนา วุฒิสภา
- ที่ปรึ กษาอนุกรรมการแรงงาน วุฒิสภา
- ที่ปรึ กษาประธานกรรมการ บริ ษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

:

การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2563 :
1. การประชุมคณะกรรมการ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น - สามัญผูถ้ ือหุ ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: - หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ - (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : ไม่เป็ น
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลทีอ่ าจมี
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
:
นายทวิช เตชะนาวากุล
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
72 ปี
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 2533-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบนั 2542-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบนั 2557-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบนั 18 มี.ค.2562-ปั จจุบนั -

:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จํากัด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด
ที่ปรึ กษา สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการส่ งเสริ มกิจการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ปอเรชัน่

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ปอเรชัน่
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2563 :
1. การประชุมคณะกรรมการ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น - สามัญผูถ้ ือหุ ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
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- วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: 270,800 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.001 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

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
:
57 ปี
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ GOLDEN GATE UNIVERSITY, U.S.A.
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ MENLO COLLEGE, CALIFORNIA,U.S.A.
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 140/2017
ประวัติการทํางาน
2551-ปั จจุบนั 2530-ปั จจุบนั 2533-ปั จจุบนั 2538-ปั จจุบนั 2540-ปั จจุบนั 2540-ปั จจุบนั 2547-ปั จจุบนั -

:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั เอี่ยมสกุลรัตน์ จํากัด
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั ลําปางฟู้ ดโปรดักส์ จํากัด
รองประธานกรรมการ บริ ษทั ลาวอุตสาหกรรมกสิ กรรม จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เคคัททัน แอนด์ กอส จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั แม่โขง อินเตอร์ เทรด จํากัด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น

: -ไม่มี-

การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2563 :
1. การประชุมคณะกรรมการ มีจาํ นวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น - สามัญผูถ้ ือหุ ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 8,128,400 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.042 ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

35

สิ่ งที่ส่งด้วยลําดับที่ 3

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

36

