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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
:
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
(ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ
:
72 ปี
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), Michigan State
University, U.S.A.
:
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 90/2007
- The role of Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 18/2008
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 4/2009
ประวัติการทางาน
25 มิ.ย.2561-ปัจจุบนั
25 เม.ย. 2561-มิ.ย. 2561
15 ก.ย.2564-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2561- ปัจจุบนั
2561- ปัจจุบนั
2538-2558

:
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ทีพีไอ โพลีน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีไอ โพลีน
ประธานกรรมการ บจก.เดอะสตาร์
กรรมการ บจก.มารวย เรี ยลเอสเตท
กรรมการ บจก.พิสันทน์
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สามารถเอวิเอชัน่
Audit Partner บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -มีการเข้ าร่ วมประชุ มประจาปี 2564 :
1. การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ : มีจานวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : มีจานวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
3. การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

: -ไม่ มี28
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การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม : 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 กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
: ไม่เป็ น
2.เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่ปรึ กษากฎหมาย)
: ไม่เป็ น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ(เช่น
การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)โดยระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
:
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
อายุ
:
74 ปี
ประวัติการศึกษา
:
รัฐศาสตร์ บณั ฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
ประวัติการทางาน
:
2541-2546, 2548-ปัจจุบนั 2550-ปัจจุบนั
2520-2525
2529-2540
2538-2540
2538-2540
เมษายน-ธันวาคม 2540 2541-ปัจจุบนั
2544-2554
2545-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
-

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขานุการตรี กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ยไ์ ฟน์แนนซ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์กรุ งเทพ
นายกสมาคมนายหน้าช่วงบริ ษทั หลักทรัพย์ (Sub-Broker)
กรรมการ สมาคมบริ ษทั เงินทุน
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จากัด
กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
กรรมการบริ หาร บริ ษทั พลาสติก โพลีน จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซนั่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไนเตรทไทย จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -มีการเข้ าร่ วมประชุ มประจาปี 2564 : 1. การประชุมคณะกรรมการ มีจานวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีจานวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
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สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ
: 615,646,240 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 3.219 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
(หมายเหตุ : จานวนหุ น้ ได้นบั รวมจานวนหุ น้ ที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)แล้ว)
การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม : เป็ นภรรยา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
:
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการบริ หาร
อายุ
:
70 ปี
ประวัติการศึกษา
:
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
:
University of Michigan (ANN ARBOR) U.S.A.
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
:
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 29/2004
ประวัติการทางาน
2530-ปัจจุบนั
2516-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2532-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั
2 ส.ค.59-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

:
- กรรมการบริ หาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน
- กรรมการ บจก. เลียวไพรัตนวิสาหกิจ
- กรรมการผูอ้ านวยการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
- กรรมการผูอ้ านวยการ บจก. อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
- กรรมการผูอ้ านวยการ บจก. ไทยพลาสติกฟิ ล์ม
- กรรมการบริ หาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
- 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 ์

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
-มีการเข้ าร่ วมประชุ มประจาปี 2564 : 1. การประชุมคณะกรรมการ มีจานวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีจานวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ
: 603,122,740 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 3.153 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
(หมายเหตุ : จานวนหุ น้ ได้นบั รวมจานวนหุ น้ ที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) แล้ว)
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การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม : เป็ นน้อ งชายนายประชัย เลี่ ย วไพรั ต น์ ,นาย
ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ และนางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
:
นายทยุติ ศรี ยกุ ต์ศิริ
(ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการ
อายุ
:
67 ปี
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ รกิจ Boston University, U.S.A.
:
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล Worcester University, U.S.A.
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
:
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 29/2004
ประวัติการทางาน
2551-ปัจจุบนั
2525-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2542-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั

:
-

กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เค คัททัน แอนด์ กอส จากัด
กรรมการ บริ ษทั ทีพีไอ โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จากัด
กรรมการ บริ ษทั วาไทย อุตสาหกรรม จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุ มประจาปี 2564 : 1. การประชุมคณะกรรมการ มีจานวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีจานวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ
: 94,452,890 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.49 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
(หมายเหตุ : จานวนหุ น้ ได้นบั รวมจานวนหุ น้ ที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) แล้ว)
การเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลทีไ่ ด้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม :
-ไม่เป็ น-
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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
(ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ
:
กรรมการบริ หาร
อายุ
:
44 ปี
ประวัติการศึกษา
:
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต Technical
University Berlin, Germany
:
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
:
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 58/2006
ประวัติการทางาน
ปัจจุบนั

พ.ศ. 2552-2554

:
-

กรรมการบริ หาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. บางกอกสหประกันภัย
กรรมการ บจก. บางกอกสหประกันชีวติ
กรรมการ คณะอนุกรรมการทรัพย์สินสมาคมประกันวินาศภัย

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
-มีการเข้ าร่ วมประชุ มประจาปี 2564 : 1. การประชุมคณะกรรมการ มีจานวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีจานวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ
: -ไม่มีการเป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลทีไ่ ด้ รับการ
เสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม :
-ไม่เป็ น-
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