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ประวัติกรรมการท่ีครบวาระ ป 2561 

 
ช่ือ - นามสกุล นายทวิช เตชะนาวากุล 
ตําแหนง กรรมการ / กรรมการอิสระ  
สัญชาติ ไทย 
อายุ 69 ป 
ปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : ป 2540 (21 ป) 
ปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ : ป 2551  
คุณวุฒิ 
 
 
 
 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุน 366 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 27/2004 

 หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุนที่ 30/2006 
ตําแหนงงานอ่ืน บริษัทจดทะเบียน  - ไมมี - 

บริษัทอ่ืน  ๆ มีจํานวน 5 แหง 
 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร โลจิสติกส จํากัด 
 ประธานกรรมการบริหาร ศูนยฝกอบรมชางเทคนิคอยุธยา 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมม ี
การเขารวมประชุม ประจําป 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  7 ครั้ง เขาประชุม  7  ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีจํานวน  4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง 
การถือหุนใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :  จํานวน 156,067 หุน คิดเปนรอยละ 0.52 
ความเห็นของคณะกรรมการ : นายทวิช เตชะนาวากุล มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ 
                                             บริษัท เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ สอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธบริษัท  
                                             รวมถึงตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในวาระที่ผานมาก็ไดปฏิบัติหนาที่ดวยการอุทิศตนและ 
                                           อุทิศเวลา ชวยพัฒนาบริษัทไดอยางครบถวน และเพื่อใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปอยาง 

ส่ิงที่สงมาดวย 4 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 
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                                           ตอเนื่อง ประกอบกับบุคคลที่มีความรูความเขาใจในธุรกิจประกันวินาศภัยมีจํานวนนอย จึงมีความ 
                                           จําเปนตองเสนอชื่อ นายทวิช เตชะนาวากุล กลับเขามาดํารงกรรมการ และกรรมการอิสระตออีกวาระ 
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ชื่อ - นามสกุล นายประชัย เลี่ยวไพรัตน 
ตําแหนง กรรมการ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 74 ป 
ปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : ป 2555 (6 ป) 
คุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
University of California (Berkeley) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
   (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury  
   ประเทศนิวซีแลนด 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 35/2005 

 
 เครื่องอิสริยาภรณ – ช้ันมหาปรมาภรณชางเผือก (พ.ศ.2542) 
 เหรียญกาชาด – สมนาคุณ ชั้นที่ 1 สูงสุด (พ.ศ.2533) 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ- ปฐมดิเรกคุณาภรณ   (พ.ศ.2557) 

ตําแหนงงานอ่ืน บรษิัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ทีพไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 
บริษัทอ่ืน  ๆจํานวน 5 แหง 
ประธานกรรมการ บริษัท ไนเตรทไทย จํากัด 
ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมธัญพืช จํากัด 
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกฟลม จํากัด 
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกโพรดักส จํากัด 
ประธานกรรมการ บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด  
 

สิ่งที่สงมาดวย 4 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 
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การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมม ี
การเขารวมประชุม ประจําป 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  7 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง 
การถือหุนใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :  จํานวน 1,215,000 หุน คิดเปนรอยละ 4.05 
ความเห็นของคณะกรรมการ : นายประชัย เลี่ยวไพรัตน มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ 
                                             บริษัท เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ สอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธบริษัท  
                                             รวมถึงตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในวาระที่ผานมาก็ไดปฏิบัติหนาที่ดวยการอุทศิตนและ 
                                             อุทิศเวลา ชวยพัฒนาบริษัทไดอยางครบถวน และเพื่อใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปอยาง 
                                            ตอเนื่อง จึงเห็นควรเสนอช่ือ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน กลับเขามาดํารงกรรมการ ตออีกวาระ 
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ชื่อ - นามสกุล ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา 
ตําแหนง กรรมการบริหาร  
สัญชาติ ไทย 
อายุ 76 ป 
ปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : ป 2547 (14 ป) 
คุณวุฒิ  ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน 

 ปริญญาโท และตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโดชีซะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุน  
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 28/2004 
ตําแหนงงานอื่น บริษัทจดทะเบียน ไมม ี

บริษัทอื่น  ๆมีจํานวน 4 หนวยงาน 
 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมธัญญพืช จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติก 

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบรษิัท : ไมม ี
การเขารวมประชุม ประจําป 2559 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  7  ครั้ง เขาประชุม  7  ครั้ง 
การถือหุนใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย  :  จํานวน 708,975 หุน คิดเปนรอยละ 2.36 
ความเห็นของคณะกรรมการ : ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ 
                                             บริษัท เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ สอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธบริษัท  
                                             รวมถึงตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในวาระที่ผานมาก็ไดปฏิบัติหนาที่ดวยการอุทิศตน 
                                             และอุทิศเวลา ชวยพัฒนาบริษัทไดอยางครบถวน และเพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทเปนไป 
                                             อยางตอเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อ ดร.ชวิน เอีย่มโสภณา กลับเขามาดํารงกรรมการ ตออีกวาระ 

 

สิ่งที่สงมาดวย 4 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 


