สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 1/8

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายภรต พัฒการี ย์

อายุ

: 44 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการ

การศึกษา

: ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: -2560 - ปั จจุบนั
-2561 - ปั จจุบนั
-2563 - ปั จจุบนั
-2558 - ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2564

: คณะกรรมการ 7/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: 2,988,193 หุน้ (คิดเป็ น 0.19 % ของหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด)

รองประธานกรรมการบริ ษทั บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์
กรรมการ THL Myanmar Co., LTD.
กรรมการ บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อันดามัน เน็ทเวิร์ค ซิ สเต็ม จํากัด

สิ งทีส่งมาด้วย 1
หน้า 2/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายภรต
พัฒการี ย์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริษัท
-

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง มี

 ไม่มี

คดีอาญา


3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่วนที ถูกพิพากษา

2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 3/8

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

อายุ

: 71 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: -มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ สงขลา
วิศวกรรมศาตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: - 2556 - ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2564

: คณะกรรมการ 7/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 4/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายนิพนธ์
กีรติพิทยาภรณ์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนื อง
กับธุรกิจของบริษัท
-

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง



มี

 ไม่มี


3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนทีถูกพิพากษา

มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง
คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ งทีส่งมาด้วย 1
หน้า 5/8

ข้อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายโสภณ นุ่มทอง

อายุ

: 76 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมี-คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาศรี นคริ นทร์วโิ รฒ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริ หารการศึกษา) มหาวิทยาศรี นคริ นทร์วโิ รฒ

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทํางาน

: - 2563 - ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: กรรมการอิสระ

การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี 2564

: คณะกรรมการ 7/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมด)

กรรมการอิสระ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย 1
หน้า 6/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายโสภณ
นุ่มทอง

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริษัท
-

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง



มี

 ไม่มี


3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่วนที ถูกพิพากษา 

มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง
คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 7/8

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: ดร.สมใจ มณีวงษ์

อายุ

: 60 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: - ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: - 2558 - ปัจจุบนั
- 2563 - ปัจจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2564

: คณะกรรมการ 5/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมด)

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่นเขต 2
กรรมการอิสระ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 8/8

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายสมใจ
มณีวงษ์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนื อง
กับธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง  มี

 ไม่มี

คดีอาญา


3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนทีถูกพิพากษา

2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

