สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นายธนู กุลชล

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

70/44 หมูท่ ่ี 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Ohio University, U.S.A.
- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Fairleigh Dickinson University,
U.S.A.
- Doctor of Education Honorary Degree, Southern Illinois University, U.S.A.
- Ph.D (High Education), Southern Illinois University, U.S.A.
- M.B.A. (Finance), Magna Cumme Laude , Fairleigh Dickinson University,
U.S.A
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษทั ไทย
- Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A.
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- ปี 2562 – ปั จจุบนั : กรรมการผูแ้ ทนองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการอุดมศึกษา
- ปี 2559 – ปั จจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด / พลังงาน
- ปี 2556 – ปั จจุบนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) / พลังงาน
- ปี 2551 – ปั จจุบนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
- ปี 2550 – ปั จจุบนั : อธิการบดีกติ ติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปี 2551 – 2554
: สมาชิกวุฒสิ ภา
- ปี 2539 – 2543
: สมาชิกวุฒสิ ภา
- ปี 2531 – 2550
: อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประธานกรรมการ/กรรมการอิส ระ บริษั ท ทีพ ีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งจํ ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทํางาน

ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

ประธานกรรมการ/กรรมการอิส ระ บริษั ท ทีพ ีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งจํ ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

อธิการบดีกติ ติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

ไม่ม ี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

6 ปี

42

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

หุน้ สามัญจํานวน 60,800 หุน้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

ไม่ม ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 5 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี้

ไม่ม ี

(ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ )

43

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นางบุญทิพา สิมะสกุล

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

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

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท International Economics, University of Colorado, U.S.A.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- ปี 2557 – ปั จจุบนั : กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) / พลังงาน
- ปี 2543 – 2545
: อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการทํางาน

- ปี 2540 – 2543

: ผูต้ รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

- ปี 2535 – 2540

: รองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ
บริ ษทั

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ประเภทกรรมการที่ เสนอแต่งตัง้

ไม่ม ี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

5 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

หุน้ สามัญจํานวน 100,000 หุน้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆที่
บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

ไม่ม ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 5 ครัง้
จํานวน 9 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด 9 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี้

ไม่ม ี

(ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ )
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นายธันวา ธีระวิทยเลิศ

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

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

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เอกบัญชี โทการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปี 2557 – ปั จจุบนั : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) / พลังงาน
- ปี 2547 – 2560
: ผูอ้ ํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน องค์การบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษ เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
- ปี 2543 – 2546
: ผูจ้ ดั การโครงการตรวจสอบ บริษทั ออดิดแอนด์แมเนจเม้น
คอนซัลแตนท์ จํากัด / ธุรกิจตรวจสอบภายใน
- ปี 2537 – 2543
: หัวหน้าแผนกตรวจสอบ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประวัติการทํางาน

ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

5 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

หุน้ สามัญจํานวน 58,000 หุน้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

ไม่ม ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 5 ครัง้
จํานวน 9 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด 9 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี้

ไม่ม ี

(ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ )
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ

นายนรชัย ศรีพมิ ล

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

92/68 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม.

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท M.B.A. , Fairleigh Dickinson University U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- ปี 2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) / พลังงาน
- ปี 2555 – 2555
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช.

ประวัติการทํางาน

- ปี 2550 – 2552

- ปี 2545 – 2547

: ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ กสทช.
: ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
: กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- ปี 2545 – 2545

: รองผูอ้ ํานวยการสํานักงบประมาณ

- ปี 2547 – 2549

ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

กิ จการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื่นที่
อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

4 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั

ไม่ม ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

ไม่ม ี

46

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 5 ครัง้
จํานวน 9 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด 9 ครัง้

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี้

เป็ นผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ในวาระที่ 5

(ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ )
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