เอกสารแนบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจหลัก
1.1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)
60

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
-

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุ่นที่ 3/2008
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 82/2006
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 32/2005
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
(FND) รุ่นที่ 19/2005

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2557-2558

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

2552-2555
2551-2554
2553-2554

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2556 – ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน
ก.ล.ต.

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)
62

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
-

3. นางสมฤดี ชัยมงคล
- กรรมการ

54

-

-

M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri,
U.S.A.
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 20/2002

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Program for Global Leadership, Harvard
University Graduate School of Business
Administration, Boston, USA.
อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 78/2006
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ
0.53*

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2539 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2526 – ปัจจุบัน
2526 – 2558
2526 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน

0.04*

-

2540 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2549 - 2558
ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเวสต์เม้นท์ จากัด
บริษัท แพน-เวสเทิร์น เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น
แอลแอลซี
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท หงสา เพาเวอร์ จากัด
บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
BMS Coal Sales Pte. Ltd
บริษัท บ้านปู สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- กรรมการ

56

-

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA, Bowling Green State University, Ohio,
U.S.A.
Executive Program in Strategy and Organization,
Stanford University, California, U.S.A.
อบรมหลักสูตร Director Certification Program

0.00*

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
บริษัท เซ็นเท็นเนียล โคล จากัด
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วสิ เซส
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์
โฮลดิ้งส์ จากัด
Hunnu Coal Pty Ltd
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล(สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
บริษัท บ้านปู โคล อินเวสต์เม้นท์ จากัด
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
Banpu Australia Resources Pty Ltd
Banpu Australia Co. Pty., Ltd
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

-

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

(DCP) รุ่นที่ 91/2007
วุฒิบัตร Director Diploma Examination
รุ่นที่ 22/2007

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2554 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร –
แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการสายอาวุโส –
แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2551 - 2553
2552 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2554 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
Banpu Australia Co., Ltd
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด
บริษัท ประจวบพลังงานลม จากัด
บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วสิ เซส
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
Banpu Australia Resources Pty Limited
Hunnu Coal Pty Limited
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Banpu Coal Limited Liability Company
AFE Investments Pty Limited
Hunnu Investment Pte Limited

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

5. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการผู้อานวยการสาย
อาวุโสสายงานกลยุทธ์และ
บริหารสินทรัพย์
- เลขานุการบริษทั

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

58

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Advanced Management Program (AMP173)
Harvard Business School, USA
Directors Certificate Program
(DCP) รุ่นที่ 149/2011
Orchestrating Winning Performance Program
รุ่น OWP II/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ
(IMD SE Asia)

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

0.00*

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
รักษาการผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานกลยุทธ์และบริหาร
สินทรัพย์
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี ลิมิเต็ด
BOG Co., Ltd.
บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี (เซาท์) ลิมิเต็ด
Hokkaido Solar Estate G.K.
บริษัท อะกิระ ฮอกไกโด ลิมิเต็ด
Banpu Renewal Energy International Ltd
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาขน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท หงสา เพาเวอร์ จากัด
บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท แพน-เวสเทิร์น เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น
แอลแอลซี
บริษัท ซานซีลู่กวง เพาเวอร์ จากัด

2558 – ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาขน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาขน)

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2552 - 2555
6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการ

62

-

-

B.S.C. (Management), St. Louis University,
Missouri, U.S.A.
Infrastructure for the Market Economy, Harvard
University John F. Kennedy School of
Government, Boston, U.S.A.
Doctor of Business, Engineering and
Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 61/2005

0.11*

-

2558 - ปัจจุบัน
2526 – ปัจจุบัน
2545 - 2556
2547 - ปัจจุบัน
2551 - 2556
2552 - 2556
2550 - 2554

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ / ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท โจวผิง พีค พีทีอี ลิมิเต็ด
Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd.
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จากัด.
Banpu Energy Service (Thailand) Co.,Ltd.
Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
บริษัท หงสา เพาเวอร์ จากัด
บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
สภาผู้แทนราษฎร
กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
7. นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)
65

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

60

-

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ
0.02*

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2558- ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 32/2003
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน
Executive Leadership Program NIDA-Wharton
คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) กับ The Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 3 (วพน.3)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ (commissioner)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

บริษัท เซ็นเท็นเนียล โคล จากัด
บริษัท หงสา เพาเวอร์ จากัด
บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที6่ 6/2007
Advanced Bank Management Program, Wharton
University

-

-

2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
2544 - 2553
2547 - 2554
2550 - 2553
2544 - 2554
2553 - 2555
2540 - 2555
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2549-2558
2551-2558

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
-

9. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้อ
อาภรณ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

50

-

10. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
- ผู้อานวยการสายอาวุโสสานัก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

56

-

11. นางสาว จรียา เชิดเกียรติศักดิ์
- ผู้อานวยการสายอาวุโสสาย
งานปฎิบัติการธุรกิจไฟฟ้า –
กลุ่มธุรกิจ 1

52

12. นาย วันชัย เลิศสาโรจน์
- ผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานปฎิบัติการธุรกิจไฟฟ้า

56

-

-

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

Advanced Management Program (AMP) Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (ปรอ.)(2547)
ปริญญาวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต อิมพีเรียลคอลเลจ
ประเทศอังกฤษ
ปริญญาวิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 110/2551
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สาขาการบริหาร
โครงการและนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะ
วิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท Executive Master of Business
Administration (ExMBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 145/2011
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2554-2558
2551 - 2554

กรรมการ
กรรมการ

2548 - 2554
2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการกาหนดค่า
ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
คณบดี
ผู้อานวยการ

2556 – ปัจจุบัน
2550 – 2556

0.00*

-

2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2554-2558

-

0.00*

-

2558 – ปัจจุบัน

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ตาแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน
2545 - 2557
2558 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสายอาวุโส สานัก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการสายธุรกิจไฟฟ้า
ผู้อานวยการ
สายอาวุโสสายงานปฎิบัติการ
ธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 1
กรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานปฎิบัติการธุรกิจไฟฟ้า –
กลุ่มธุรกิจ 2

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารวีนาสยาม
บริษัทไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วสิ
จากัด
บริษัท ทริส เรตติ้ง จากัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท หงสา เพาเวอร์ จากัด
บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู จากัด(มหาชน)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

– กลุ่มธุรกิจ 2

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2544 – 2558
2549 –ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบัน
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ
- ผู้อานวยการสายอาวุโสสาย
งานการเงินและการบริหาร

52

-

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พาณิชย์ศาสต์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Doctor of Philosophy, eLearning Methodology
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.00*

-

2558 – ปัจจุบัน
2555-2558
2551-2555

หมายเหตุ: *อัตราส่วนการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการ
สายอาวุโส – Power China
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด(มหาชน)

CEO/ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท แพน-เวสเทิร์น เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น
แอลแอลซี
บริษัท ซานซีลู่กวง เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเวสต์เม้นท์ จากัด
บริษัท โจวผิง พีค พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด(มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานการเงินและการบริหาร
ผู้อานวยการอาวุโส
สายการจัดการการดาเนินงาน
ผู้อานวยการอาวุโส
สายบริหารและพัฒนาองค์กร

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์เพาเวอร์ จากัด

บริษัท บ้านปู (มหาชน) จากัด
PT Indo Tumbanraya Megha Tbk,
Indonesia

เอกสารแนบ

1.1.1

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- เลขานุการบริษทั

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

อ้างถึงรายละเอียดของนายวรวุฒิ ลีนานนท์
ตามหัวข้อประวัติ 1.1ข้อ 5

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวรวุฒิ ลีนานนท์ทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทา
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่
รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดาเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

เอกสารแนบ

1.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

1. นาย วันชัย เลิศสาโรจน์
- กรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง
- กรรมการ

47

-

52

-

4. Mr. Yongchun Xiao
- กรรมการ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

อ้างถึงรายละเอียดของนาย วันชัย เลิศสาโรจน์
ตามหัวข้อประวัต1ิ .1 ข้อ 11

-

3. Mr. Lin Chen
- กรรมการ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

45

-

Master of Business Administration (MBA)
มหาวิทยาลัยรังสิต
Bachelor of Business and Administration
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Bachelor Degree in Forestry Economics,
Northeast Forestry University
MBA, China Europe Management Institute

Huazhong University of Science and Technology,
major in Thermal Power Engineering
China Europe International Business School,
EMBA

-

-

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน
2558
2549 - ปัจจุบัน
2549-2557
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

CFO
Vice President – Finance
Vice President – Strategic
Planning and Development
CFO
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

Vice President
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด
Hunnu Resource LLC
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Peak Pacific (China) Investment Ltd.
บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด
บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด
บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด
บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

5. Ms. Junping Lu
- กรรมการ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

42

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

-

6. Mr.Yuchang Jia
- ผู้จัดการทั่วไป
7. Mr. Yongjie Wu
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหา
ความร้อน
8. Ms.Qiuxia-Tian
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน

Hu Bei Institute of Economic Management, major
in Accounting;
Hua Zhong University of Science and
Technology, major in Financial Management
University of International Business and
Economics, major in Finance

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด

2558 - ปัจจุบัน

บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด

2553 - 2558

Business Development
Director
Commercial Director

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Director-Finance (China)
ผู้จดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด
บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด
บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด
บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด

บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด

53

-

Business Administration, Tsinghua University

-

-

2557 - ปัจจุบัน
2552-2557
2549 - ปัจจุบัน

60

-

Technical Secondary School, Radar Command,
Air Force Cannon School of Guilin City Guangxi
Province

-

-

2552 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหา
ความร้อน

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด

44

-

Bachelor in Economic Administration, Central
South University of Forestry
EMBA, Renmin University of China

-

-

2547 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด

Bachelor degree in Motor and Electric
Appliance, Hebei University of Technology
MBA, Beijing Jiaotong University

-

-

2555 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขยาย
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3
รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด

9. Mr. Shenping You
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์/
ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขยาย
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

42

-

2547 - ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
10. Mr.Hai Jun -Tian
- รองผูจ้ ัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)
36

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
-

Bachelor, Thermal Power, Baoding Electric
Power University
MBA, Tsinghua University

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด

เอกสารแนบ

1.3

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

Master in Business Management, Nanjing
University
Bachelor in Business Management, Shandong
Radio and Television University

-

Senior High School, Zouping First Senior High
School

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

-

2549 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

-

2549 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ
Chairman
Chairman and CEO
General Manager
กรรมการ
Chairman

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

อ้างถึงรายละเอียดของนาย วันชัย เลิศสาโรจน์
ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11

2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 2

3. Mr. Lin Chen
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 3

4. Mr. Yongchun Xiao
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 4

5. Mrs. Junping Lu
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของMrs. Junping Lu
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 5
58

-

7. Mr. Yong Wang
- กรรมการ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

1. นาย วันชัย เลิศสาโรจน์
- กรรมการ

6. Mr. Changshui Zhao
- กรรมการ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

65

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท ฉีซิง กรุ๊ป จากัด
Shandong Qixing Group Co., Ltd.
Zouping Power Supply Company
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท ซีหวาง กรุ๊ป จากัด

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

2552 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

-

2557 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2554 - 2557
2551 - 2554
2557 - ปัจจุบัน
2553 - 2557

Chief Engineer
ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไป
GM Secretary

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

8. Mr. Lidong Yang
- ผู้จัดการทั่วไป

49

-

Master degree, Business Administration, Tianjin
University

9. Mr. Xinguang Ma
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

40

-

Junior College, Machinery Design and
Manufacture, Southeast University, China

-

10. Mr. Yonghui Dai
- ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไป

36

MBA, Northwest University
Bachelor degree, major in Management,
The Open University of China
Bachelor degree, major in Japanese,
Tianjin Foreign Studies University
MBA, Shandong University

-

-

-

-

2547 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

-

11. Mr. Qiang He
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

59

-

12. Mr. Congying Wang
- ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

36

-

Junior college, Finance and Accounting, China
Agricultural University

-

-

2558 - ปัจจุบัน
2556-2558

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
ผู้จัดการฝ่ายการจัดการถ่านหิน

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

13. Mr. Bing Cao
- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต

36

-

Bachelor, Thermal Motive, Shandong University

-

-

2557 – ปัจจุบัน
2552 - 2557

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต
Thermotechnical Specialist

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

14. Mr. Wenfang Liu
- ผู้จัดการฝ่ายบารุงรักษา

41

-

Junior College, Electrical Technology,
Shandong Engineering College

-

-

2557 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบารุงรักษา

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2556 – 2557

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายเทคนิคการ

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผลิต

15. Mr. Dong Geng
- ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ

33

16. Mr. Liang Ma
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

38

17. Mr. Fuqiang Qi
- ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

44

18. Mr. Yubo Zhu
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อถ่านหิน

51

19. Mr. Huanbing Yue
- ผู้จัดการฝ่ายการจัดการถ่าน
หิน

43

20. Mr. Shensheng Wang
- ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

44

Bachelor, Marketing,
Beijing International Business College

-

Bachelor, Engineering Management,
Shandong University

-

-

Technical Secondary School, Electric,
Hengshui Labor Technician Training School

-

-

-

Senior High School,
Zouping Changshan Senior High School

-

-

Senior High School,
First Senior High School of Zhengding

-

-

-

-

-

Junior College, Economic Management,
Zouping Vocational Technical Secondary School

-

-

-

-

-

2556

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายบารุงรักษา

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2557 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2552 - 2557

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2556 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2548-2555

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2557 - ปัจจุบัน
2556 - 2557
2555 - 2556
2554 - 2555
2555 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (รักษาการ)
หัวหน้างานฝ่ายจัดซื้อ
Material Purchasing Sponsor
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อถ่านหิน

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2552 - 2555

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2558 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการถ่านหิน

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2556 - 2558

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2551 - 2556

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการถ่านหิน

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2558 - ปัจจุบัน
2557-2558

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการสานักงานผู้จัดการ
ทั่วไป
ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2554-2557

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

21. Ms. Xiaoxia Li
- ผู้จัดการสานักงานบุคลากร

36

22. Mr.Shengqiang Zhao
- ผู้จัดการสานักงานผู้จัดการ
ทั่วไป

43

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
-

-

Bachelor, Power sales,
Zibo Science and Engineer University
Junior College, Business Management,
Zibo Engineering College

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ
-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2554 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการสานักงานบุคลากร

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2554

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการสานักงานผู้จัดการ
ทั่วไป
ผู้จัดการสานักงานผู้จัดการทั่วไป

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

2552 - ปัจจุบัน

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

เอกสารแนบ

1.4

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์ จากัด
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

1. นาย วันชัย เลิศสาโรจน์
- กรรมการ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-

-

2552 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด

-

-

2557 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไปฝ่าย
สานักงานผูจ้ ัดการทั่วไป
Manager office Director

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด
บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

อ้างถึงรายละเอียดของนาย วันชัย เลิศสาโรจน์
ตามหัวข้อประวัต1ิ .1 ข้อ 11

2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 2

3. Mr. Lin Chen
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 3

4. Mr. Yongchun Xiao
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 4

5. Ms. Lu Jun Ping
- กรรมการ

อ้างถึงรายละเอียดของ Ms. Lu Jun Ping
ตามหัวข้อประวัต1ิ .2 ข้อ 5

6. Mr.Junzhi Chen
- ผู้จัดการทั่วไป

48

-

7. Mr.Zhiping Yan
- ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไปฝ่าย
สานักงานผูจ้ ัดการทั่วไป

35

-

Bachelor degree in Machinery manufacturing
process and automation, Hebei University Of
Science and Technology
MBA, Shandong University

2553 - 2557

เอกสารแนบ 1 หน้า 18

เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
8. Mr.Guoxiang Ma
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์
9. Mr. Zhizhong Zhang
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
10. Mr. Guixu Zhang
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

2556 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

44

-

MBA, Yanshan University

52

-

Undergraduate course, Thermal control and
automation, Northeast Dianli University

-

-

2554 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด

59

-

Secondary specialized school in Accounting,
Tangshan Food school

-

-

2554 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์
จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 19

เอกสารแนบ

1.5

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่อ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

BPP

BRE

BPCP

/

/

BPPI

AKE

AZE

BRS

AKS

AKH

บริษัทร่วม
BPIC

ZD

ZPP

ZPHP

BIC

PWE

LN

BLCP

HPC

PhuFai

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

M

M

SLG

X,//

2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

/

3. นางสมฤดี ชัยมงคล

/

4. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์

/

5. นายวรวุฒิ ลีนานนท์

บริษัทย่อย

/, M

6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

/

7. นายระวิ คอศิริ

/

8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

//

9. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

//

10. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

o

11. นางสาว จรียา เชิดเกียรติศักดิ์

o

12. นาย วันชัย เลิศสาโรจน์

o

13. นางบุปผชาติ มีเจริญ

o

หมายเหตุ :
o สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริษทั
V
รองประธานกรรมการบริษทั
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

/

/

/

/,M

/

/

/

เอกสารแนบ

สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
BPP

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

BRE

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด

BPCP

บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด

BPPI

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

AKE

บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี ลิมิเต็ด

AZE

บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด

BRS

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด

AKS

บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี (เซาท์) ลิมิเต็ด

AKH

บริษัท อะกิระ ฮอกไกโด ลิมิเต็ด

BPIC

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเวสต์เม้นท์ จากัด

ZD

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน จากัด

ZPP

บริษัท โจวผิง พีค พีทีอี ลิมิเต็ด

ZPHP

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด

BIC

บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จากัด

PWE

บริษัท แพน-เวสเทิร์น เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น แอลแอลซี

LN

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์เพาเวอร์ จากัด

BLCP

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

HPC

บริษัท หงสา เพาเวอร์ จากัด

Phu Fai

บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด

SLG

บริษัท ซานซีลู่กวง เพาเวอร์ จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 21

