สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นายธนู กุลชล

อายุ

76 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

70/44 หมูท่ ่ี 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- Advanced Management Program Harvard University
- ปริญญาเอก สาขา Higher Education Southern Illinois University
- ปริญญาโท สาขา MBA(Finance)

Fairleigh Dickinson University

- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน(ปรอ.2)
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2551

ประวัติการทางาน

- ปี 2515-2518 : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปี 2520-2531

: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปี 2531-2550

: อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปี 2539-2543

: สมาชิกวุฒสิ ภา

- ปี 2548-2550

: ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

- ปี 2550-ปั จจุบนั

: อธิการบดีกติ ติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปี 2550- ปั จจุบนั

: ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีค อนส์ จากัด
(มหาชน(

- ปี 2551-2554

: สมาชิกวุฒสิ ภา

ตาแหน่ งงานในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

ประธานกรรมการ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน(
ประธานกรรมการ บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน(

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

อธิการบดีกติ ติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

กรรมการและกรรมการอิสระ

44

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

1 ปี 11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

หุน้ สามัญจานวน 58,000 หุน้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

จานวน 8 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 8 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมครัง้ นี้
(ผู้ที่ ได้รบั การเสนอชื่ อนี้ ไม่มี การดารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริ ห ารในกิ จ การอื่ น ที่ อาจท าให้ เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ )

45

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นางบุญทิ พา สิ มะสกุล

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

8/101 ซ.ประดิพทั ธ์ 15 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขา International Economics University of Colorado

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107

ประวัติการทางาน

- ปี 2535-2540
- ปี 2540-2543
- ปี 2543-2545

: รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
: ผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์
: อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

.

ตาแหน่ งงานในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการอิส ระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีพ ีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน(

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการบริหารบริษทั ภูเก็ตทัศน์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ
บริ ษทั

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่ เสนอแต่งตัง้

กรรมการและกรรมการอิสระ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

1 ปี 11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

หุน้ สามัญจานวน 70,000 หุน้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆที่
บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

ไม่ม ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

จานวน 8 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 8 ครัง้
จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด 6 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมครัง้ นี้
(ผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริ หารในกิ จการอื่นที่ อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั ฯ )

46

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นายธันวา ธีระวิทยเลิศ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

60 ซ.ติวานนท์ 36 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี

วุฒิการศึกษา

-

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ปริญญาตรีสาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 68

ประวัติการทางาน

- ปี 2523 – 2543 : การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ปี 2543 – 2545 : บริษทั ออติต แอนด์แมเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จากัด
- ปี 2547 – ปั จจุบนั : องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
(องค์การมหาชน(

ตาแหน่ งงานในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน(

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

ไม่ม ี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

2 ปี 1 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

หุน้ สามัญจานวน 58,000 หุน้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

ไม่ม ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

- จานวน 7 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 8 ครัง้
- จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ หมด 6 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมครัง้ นี้
(ผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่ อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นายนรชัย ศรีพิมล

อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

92/68 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม.

วุฒิการศึกษา

-

MBA(Finance), Fairleigh Dickinson University, USA

-

บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ( ปรอ.รุ่นที่8)

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 118

ประวัติการทางาน

-

ปี 2555-2555 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช

-

ปี 2550-2552 : ประธานคณะกรรมการพัฒ นากิจ การโทรคมนาคมเพื่อ ประโยชน์
สาธารณะ กสทช

-

ปี 2547-2549: ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

-

ปี 2545-2545: กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

-

ปี 2544-2545: รองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ

ตาแหน่ งงานในปัจจุบนั

กรรมการบริหาร มูลนิธโิ ครงการหลวง

กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน(

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

ไม่ม ี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

1 ปี 2 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

ไม่ม ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

ไม่ม ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

- จานวน 8 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 8 ครัง้
- จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ หมด 6 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมครัง้ นี้

เป็ นผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ในวาระที่ 5

(ผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่ อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ
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