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ประวัติโดยสั งเขปของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ แต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทเข้ าใหม่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ประวัติการศึกษา

:
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
:
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /กรรมการบริ หาร
:
75ปี
: - M.S. (Engineering) Stanford University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้รับปริ ญญาบัตร ตามหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมกับ
ภาคเอกชนจากวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่2 (ปรอ. 2) ในปี 2533
- สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตร “ผูน้ าการเมืองยุคใหม่ รุ่ นที่2” จากสถาบันพระปกเกล้า
ในปี 2548
- สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรอาจริ ยสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรรมมงคล
- สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรธรรมศึกษาชั้นเอก สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรรม
มงคล
- สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตร อุตตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
- ได้รับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ประจาปี การศึกษา 2557

การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 28/2004
- Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 53/2005
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 8/2005
- Understanding the Fundamental of Financial Statements(UFS) รุ่ นที่ 1/2006
- Chartered Director Class (CDC) รุ่ นที่ 5/2009
อบรมพิเศษ -

ประกาศนียบัตรสถาบันการค้าระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course 2554
ผลกระทบการค้าโลกต่อเศรษฐกิจไทย: เตรี ยมพร้อมธุรกิจไทยสู่อาเซี ยนรุ่ นที่ 1/2555
The 6th EFEE World Conference on Explosives and Blasting 2554 โดย European Federation of
Explosives Engineers
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- China International Water Soluble Fertilizer Conference and Exhibition 2013 โดย China National
Chemical Information Center
- 4 Days MBA for Oil and Gas Executives 2556 ประเทศสิ งคโปร์
โดย Universal Network Intelligence
- ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award for Year 2013
- Asia Pacific Chemical Industry Meeting (APCIM) 8-10 กุมภาพันธ์ 2541 ประเทศสิ งคโปร์
- The Premier Meeting Place for the Oil Industry 9-11 กันยายน 2539 ประเทศสิ งคโปร์
- Executive Seminar Partner for International Competitiveness ที่ Harvard University ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ปี พ.ศ. 2534

ประวัติการทางาน :
ปี 2513
ปี 2514

ผูจ้ ดั การแผนกจัดซื้ อ
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การโรงงาน

บริ ษทั เซนทาโกฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์อาหารเซนทรัล จากัด

ปี 2515-2521
ปี 2521-2549

กรรมการรองผูอ้ านวยการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์อาหารเซนทรัล จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จากัด (มหาชน)

ปี 2530-2536
ปี 2534-2560
ปี 2530- 2562

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

ปี 2537-2562
ปี 2550-2562
ปี 2534-2562
ปี 2554

รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไนเตรทไทย จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จากัด

สาขาความรู้ ทมี่ ีความชานาญ :
- ด้านผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมน้ ามันและปิ โตรเคมี
- ด้านบรรจุภณั ฑ์
- ด้านเทคโนโลยีทางการพิมพ์
- ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
- ด้านธุ รกิจการส่ งออก
- ด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
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- ด้านผลิตไฟฟ้ า
- ด้านระบบสาธารณูปโภค
- ด้านธุ รกิจประกันภัย
- ด้านธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มีสั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ
: 100,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
(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 นน้อ งชายนายประชัย เลี่ ย วไพรั ต น์ และ
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ เป็ นพี่ชายนายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ และนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
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