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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
ประธานกรรมการ
อายุ
:
73 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : มกราคม 2559 ( 2 ปี 3 เดือน )
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
:
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต M.S. (EE)University of California(Berkeley),
U.S.A.

:

วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1 ) B.E.(EE) (1st CLASS HONS.)
University of Canterbury,New Zealand

การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Director Accreditation Program (DAP)รุ่ น 35/2005 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทํางาน :
พ.ค.2559-ปัจจุบนั 2534- พ.ค.2559 2537-ปัจจุบนั
2555- ปัจจุบนั
2521-2549
2535-2543
2512-2520
-

ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จํากัด (มหาชน)
วุฒิสมาชิก รัฐสภา
ประธานกรรมการ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ยไ์ ฟน์แนนซ์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- กรรมการบริ หาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560 :
1. การประชุมคณะกรรมการ มีจาํ นวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 14 ครั้ง
2.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 717 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

22

สิ่ งที่ส่งด้วยลําดับที่3

การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : เป็ นน้องชายนางสาวมาลินี เลี่ ยวไพรัตน์ เป็ น
พี่ชาย ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ และนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ และเป็ นคู่สมรสของนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการทีเ่ สนอเข้ ามาใหม่
ชื่ อ-นามสกุล

:

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง)

ประเภทกรรมการ
:
รองประธานกรรมการ
อายุ
:
68 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : มกราคม 2559 ( 2 ปี 3 เดือน )
ประวัติการศึกษา
:
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
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 39/2005
ประวัติการทํางาน :
พ.ค.2559-ปัจจุบนั 2534- พ.ค.2559 2544-ปัจจุบนั
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-ปัจจุบนั
-

รองประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
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

24

สิ่ งที่ส่งด้วยลําดับที่3

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560 :
1. การประชุมคณะกรรมการ มีจาํ นวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

:4,993,408 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.06 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 )

การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : เป็ นน้องชายนางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ และ
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็ นพี่ชายนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
ดร. ธี ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
72 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : มกราคม 2559 ( 2 ปี 3 เดือน )
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเวอร์ จิเนีย
การอบรมพิเศษ

:

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเวสเวอร์ จิเนีย

:

Certificate of Professional Study on “Petroleum Management Program”
awarded by Arthur D. Little ManagementEducation Institute, Inc. 1982

การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Director Accreditation Program Certificate, Institute of Directors, Thailand, 2003,
- Director Certificate Program , Institute of Directors, Thailand, 2004
ประวัติการทํางาน
พ.ค.2559-ปัจจุบนั
ม.ค.–พ.ค.2559
ปัจจุบนั
2540-ปั จจุบนั

-

2540-ปั จจุบนั

-

:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด

ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอ.ซี .ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนลจํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอ.ซี .ซี .อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560
1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง
2.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: 179 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่29 ธันวาคม 2560)
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การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/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 อนิติบุคคลที่อาจมี
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
:
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการ
อายุ
:
66 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : มกราคม 2559 ( 2 ปี 3 เดือน )
ประวัติการศึกษา
:
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา, University of
Michigan (ANN ARBOR) U.S.A.
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 29/2004สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทํางาน
พ.ค.2559-ปัจจุบนั
2534-พ.ค.2559
2559- ปัจจุบนั
2530-ปัจจุบนั
2516-ปั จจุบนั
2524-2549
2531-ปั จจุบนั
2531-ปั จจุบนั
2532-ปั จจุบนั
2534-ปั จจุบนั
2539-ปั จจุบนั
2540-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
2559- ปัจจุบนั
2553-ปั จจุบนั

-

:
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด
สมาชิกคณะจัดการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
กรรมการ บจก. เลียวไพรัตนวิสาหกิจ
กรรมการ บจก. ค้าพลาสติกสากล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บจก. อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บจก. ไทยพลาสติกฟิ ล์ม
กรรมการบริ หาร บจก. ทีพีไอ คอนกรี ต
กรรมการบริ หาร บจก. มอนโดไทย
กรรมการบริ หาร บมจ. บางกอกสหประกันชีวติ
กรรมการบริ หาร บจก. พลาสติก โพลีน
กรรมการบริ หาร บจก. ไนเตรทไทย
กรรมการบริ หาร บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
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การเข้ าร่ วมประชุ มประจําปี 2560
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 5,352,708 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.06 (ณ วันที่29 ธันวาคม 2560)
การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : เป็ นน้องชายนางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ นาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
:
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการ
อายุ
:
75 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : มกราคม 2559 ( 2 ปี 3 เดือน )
ประวัติการศึกษา
: คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์ เจีย ประเทศ
สหรัฐอเมริ 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
พ.ค.2559-ปัจจุบนั
ม.ค.2559-พ.ค.2559
2558- ปัจจุบนั
2554- ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2516- ปัจจุบนั

-

:
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
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 2560
1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง
2.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ

: 50,265 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่29 ธันวาคม 2560)
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การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม : เป็ นพี่ ส าวนายประชัย เลี่ ย วไพรั ต น์ ดร.
ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ และนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
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