สิ งทีส่งมาด้วย 1
หน้า 1/6

ข้อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

อายุ

: 60 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

: กรรมการ

การศึกษา

: ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: -2555 - ปัจจุบนั
-2555 - ปัจจุบนั
-2557 - ปัจจุบนั
-2557 - ปัจจุบนั
-2563 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ชลสิน จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และประธานคณะกรรมการบริ หาร
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563

: คณะกรรมการ 8/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: 146,253,731 หุน้ (คิดเป็ น 9.20 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมด)

สิ งทีส่งมาด้วย 1
หน้า 2/6

ผู้ได้รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายวิจิตร
เจียมวิจิตรกุล

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริ ษัท
1.บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
2.บริ ษทั ชลสิน จํากัด
3.บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
4.บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนทีถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิงทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 3/6

ข้ อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นางธาริ นี พงษ์สุพฒั น์

อายุ

: 57 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: - Dr.rer.soc.oec Accounting University of Innsbruck
- M.B.A. Accounting , Adelphi University
- วท.บ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: - 2555 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 2543 - ปั จจุบนั รองศาตราจารย์ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2537 - 2542 ผูช้ ่วยศาตราจารย์ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุ มในรอบปี 2563

: คณะกรรมการ 7/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุ น้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด)

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 4/6

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นางธาริ นี
พงษ์สุพฒั น์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนื อง
กับธุรกิจของบริษัท
-

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนทีถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 5/6

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายสุ เทพ บุระมาน

อายุ

: 50 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: ประธานกรรมการบริ ษทั

การศึกษา

: - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: - 2557 - ปั จจุบนั
- 2558 - ปั จจุบนั
- 2557 - ปั จจุบนั
- 2557 - ปั จจุบนั
- 2560 - ปั จจุบนั
- 2563 - ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ประธานกรรมการบริ ษทั

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563

: คณะกรรมการ 8/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด)

ประธานกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ชลสิ น จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

สิ งทีส่งมาด้วย 1
หน้า 6/6

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายสุ เทพ
บุระมาน

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริษัท
1.บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
2.บริ ษทั ชลสิ น จํากัด
3.บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น
ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
4.บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนทีถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

