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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการทีเ่สนอเข้ามาใหม่ 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร 

อายุ   :  72  ปี 

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 

ต.ค. 2562-ปัจจุบนั      -   กรรมการบริหาร บจก. ท่าเรือนํ้ าลึก ทีพีไอ  

ต.ค. 2562-ปัจจุบนั      -   กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา) 
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ต.ค. 2562-ปัจจุบนั      -   กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พลงัลม 

ต.ค. 2562-ปัจจุบนั      -   กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พลงัแสงอาทิตย ์

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  : 

- รองประธานกรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2563 : 

1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน - คร้ัง เขา้ประชุม - คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  - สามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

                             - วสิามญัผูถื้อหุน้  -  คร้ัง เขา้ประชุม  -  คร้ัง 
 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ :  808,900,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.217 (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563)  

 

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :  เป็นน้องชายนางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์ และ

นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์  เป็นพี่ชายนายประหยดั เล่ียวไพรัตน์   
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการ  

อายุ   : 79 ปี 

ประวตัิการศึกษา   :  คณิตศาสตร์ประกนัภยัมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

                   :  สถิติศาสตร์บณัฑิต(เกียรนิยมอนัดบั 2) สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และ 

                                 การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   : 

- Directors Certification Program (DCP 22/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

ประวตัิการทาํงาน : 

2558- 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  : 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2563  : 

1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน - คร้ัง เขา้ประชุม - คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  - สามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

                             - วสิามญัผูถื้อหุน้  -  คร้ัง เขา้ประชุม  -  คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 8,143,080  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.042 (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 
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การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอาํนาจควบคุม/หรือบุคคลทีไ่ด้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม :  เป็นพี่สาวนายประชยั  เล่ียวไพรัตน์   

ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์ และนายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์   
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ประวตัิโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายพรพล   สุวรรณมาศ 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการ 

อายุ   : 42  ปี 

ประวตัิการศึกษา  : ปริญญาโท หลกัสูตรการศึกษาและส่ิงพิมพ ์ และหลกัสูตร Mind and Brain  

                                                       Learning, Oxford Brookes University  ประเทศองักฤษ 
                                         : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์บณัฑิต (วชิาเอกจิตวทิยา /วชิาโทบริหารธุรกิจ)                
                                                       คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวตัิการอบรม  : 

พ.ศ. ๒๕๕๕       สอบไดน้กัธรรมชั้นเอก  ณ สาํนกัเรียนวดับวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพฯ 

พ.ศ.๒๕๕๕  ผา่นการอบรมหลกัสูตรครูสมาธิ รุ่น ๒๙ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ วดัธรรมมงคล 

พ.ศ.๒๕๕๖  ผา่นการอบรมหลกัสูตรอาจาริยสาสมาธิ รุ่น ๑๓ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ วดัธรรมมงคล 

พ.ศ.๒๕๕๗  ผา่นการอบรมหลกัสูตรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที 4 สถาบนัพระปกเกลา้ 

พ.ศ.๒๕๕๙  ผา่นการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 สถาบนั 

                            พระปกเกลา้ 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   : 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 168/2020  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

ประวตัิการทาํงาน  : 

2562-ปัจจุบนั                    -   กรรมการ บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
2551-ปัจจุบนั                    -   กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตในพระสังฆราชูปถมัภ ์
2551-ปัจจุบนั                -   กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิแผน่ดินธรรมในพระสังฆราชูปถมัภ ์

2553-ปัจจุบนั                    -   กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริมสามเณรในพระสังฆราชูปถมัภ ์
2556-ปัจจุบนั                    -   รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรจนธรรม  
2560-ปัจจุบนั                    -   กรรมการ สภาสังคมสงเคราะห์ 
2561-พ.ค. 2562                -   คณะทาํงาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
2525-20 ธ.ค. 2562           -   ผูช่้วยเลขานุการ เจา้อาวาสวดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
2556-20 ธ.ค. 2562           -   ผูช่้วยเลขานุการ เจา้คณะจงัหวดัเชียงราย (ธ)  
2562                                 -   อนุกรรมาธิการดา้นงบประมาณ วฒิุสภา  
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                                         -   ท่ีปรึกษาอนุกรรมาธิการดา้นศาสนา วฒิุสภา  
                                         -   ท่ีปรึกษาอนุกรรมการแรงงาน วฒิุสภา 
                                         -   ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :  

                               -ไม่มี- 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2563 : 

1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน - คร้ัง เขา้ประชุม - คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  - สามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

                             - วสิามญัผูถื้อหุน้  -  คร้ัง เขา้ประชุม  -  คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ :     -  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  -   (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563)  

 

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  : นายทวชิ  เตชะนาวากุล 

(ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   : 72 ปี 

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 

2557-ปัจจุบนั  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั       -              ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

18 มี.ค.2562-ปัจจุบนั  -   ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น  :   

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

              -           ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ 

 

การเข้าร่วมประชุมประจําปี 2563 : 

1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 11 คร้ัง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 5 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  - สามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
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                             - วสิามญัผูถื้อหุน้  -  คร้ัง เขา้ประชุม  -  คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 270,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.001 (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

 

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   : 57  ปี 

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

                                                                   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ MENLO COLLEGE, CALIFORNIA,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 2563 : 

1.  การประชุมคณะกรรมการ มีจาํนวน 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 5 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  - สามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

                             - วสิามญัผูถื้อหุน้  -  คร้ัง เขา้ประชุม  -  คร้ัง 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ     :  8,128,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.042  ( ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 
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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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