สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 1/8

ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อ
ให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่ อ-นามสกุล

: นายเอกชัย โชติยานนท์

อายุ

: 52 ปี

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

: - ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ STRAYER COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทางาน

: 2529-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

บจ.พี.วี. หิ นอ่อนและแกรนิต
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

การดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: รองประประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562

: คณะกรรมการ 4/5 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: 70,000,000 (คิดเป็ น 0.34% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 2/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื่ อเป็ น
กรรมการ
นายเอกชัย
โชติยานนท์

กิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งใน
กิจการทีแ่ ข่ งขันเกีย่ วเนื่อง

จานวน

ตาแหน่ ง

จานวน

ตาแหน่ ง

กับธุรกิจของบริษัท

-

-

-

-

-

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง

คุณสมบัติ



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนที่ถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 3/8

ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อ
ให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่ อ-นามสกุล

: นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์

อายุ

: 67 ปี

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: - วท.บ. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc., Molecular Biology, Institute of Molecular Biology,
Free University of Brussels, Belgium
- Certificate, Plant Biotechnology, ICRO-Universidad
Complutense de Madrid, Spain
- D.Sc. (Great Distinction), Molecular Biology, Institute of
Molecular Biology, Free University of Brussels, Belgium

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทางาน

: - อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562

: คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: 100,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.0005% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 4/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื่ อเป็ น

กิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งใน
กิจการทีแ่ ข่ งขันเกีย่ วเนื่อง

กรรมการ

จานวน

ตาแหน่ ง

จานวน

ตาแหน่ ง

กับธุรกิจของบริษัท

นายวิชยั
เชิดชีวศาสตร์

-

-

-

-

-

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง

คุณสมบัติ



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนที่ถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 5/8

ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อ
ให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่ อ-นามสกุล

: นายกีรติ กิจมานะวัฒน์

อายุ

: 42 ปี

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการ

การศึกษา

: - วิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทางาน

: - 2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จากัด
-2556-ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั อินเด็กซอินเตอร์เนชัน่ แนลกรุ๊ ป จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562

: คณะกรรมการ 0/5 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: 6,250,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.03% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 6/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื่ อเป็ น

บริษัทจดทะเบียน
อื่น

กรรมการ

จานวน ตาแหน่ ง

นายกีรติ
กิจมานะวัฒน์

-

-

กิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งใน
กิจการทีแ่ ข่ งขันเกีย่ วเนื่อง

จานวน

ตาแหน่ ง

กับธุรกิจของบริษัท

-

-

-

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง

คุณสมบัติ



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนที่ถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 7/8

ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อ
ให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่ อ-นามสกุล

: นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

อายุ

: 46 ปี

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: - ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยแห่งพิตส์เบิร์ก

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทางาน

: 2561 - ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562

: คณะกรรมการ 0/0 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด)

- ที่ปรึ กษาโครงการของการไฟฟ้า
- ที่ปรึ กษาสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
- ผูจ้ ดั การประจาประเทศไทย
บริ ษทั เนร่ า (ประเทศไทย) จากัด

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หน้า 8/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื่ อเป็ น

บริษัทจดทะเบียน
อื่น

กรรมการ

จานวน ตาแหน่ ง

นายกฤษณ์
คงพัฒนะโยธิน

-

กิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งใน
กิจการทีแ่ ข่ งขันเกีย่ วเนื่อง

จานวน

ตาแหน่ ง

กับธุรกิจของบริษัท

-

-

-

-

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทาผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง

คุณสมบัติ



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนที่ถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

