ประวัติกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง

ชือ – ชือสกุล
ตําแหน่ง
อายุ
การศึกษา

ส่งทีส่งมาด้วย 3
หน้า /5

นายชาตรี ตันติยวรงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
68 ปี
- ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิรริ าช มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒบิ ตั รจากคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล สาขาสูตศิ าสตร์ – นรีเวชวิทยา
- ประกาศนียบัตรจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล
- ประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับสูง
- Certificate of Sasin Graduate Institute of Business Administration “Management
Development Programe Development Programe For Hospital Director”
- Certificate of Harward School of Public Health ”Protection of Human Subjects in
Clinical Research”
- ประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการฝังเข็ม
- Certificate of The AMA Management Course “The Voice of Leadership : How
Leader Inspire, Influence and Achieve Resulte
- ประกาศนียบัตรจากสมาคมการแพทย์ทางเลือก สาขา การบําบัดด้านดีเลชัน (Chelation
Therapy)
- เกษียณอายุราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวนการโรงพยาบาลชลบุรี สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ชลบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่
/
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ /

ประวัติการทํางาน

-

– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตชลบุรี

หน้า /
-

2557 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร

-

2546 - 2556

ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลชลบุร,ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชลบุรี, เกษียณอายุราชการในตําแหน่ง
ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 2557 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม

- ในปี 2562 มีประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด 4 ครัง เข้าร่วมประชุม 4 ครัง

จํานวนปี ทดํี ารงตําแหน่ง

- ได้ดาํ รงตําแหน่งมาแล้ว ปี

การถือหุน้ ในบริษัท ณ

ธ.ค

- ไม่มี

หมายเหตุ

- บุคคลทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรม
การบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติทเหมาะสมกั
ี
บการประกอบธุรกิจของบริษัท

การเสนอจากผูถ้ ือหุน้

- ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ

หน้า /

ประวัติกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ผถู้ ือหุ้นเลือกตัง
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง

ชือ – ชือสกุล
ตําแหน่ง
อายุ
การศึกษา

นายดาวฤทธิ ทองนิม
กรรมการบริษัท
57 ปี
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมเนติบณ
ั ฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรสัมมนากลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินและเคหการ ภาควิชาเคหการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรกฎหมายแรงงานและกระบวนวิธีพจิ ารณาในศาลแรงงานของศาล แรงงานกลาง
- กรรมการสอบปากเปล่าผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผูท้ าํ คํารับรองลายมือชือและเอกสารของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายของสถาบันออกซ์บริดอคาเดมี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการฟอกเงินพ.ศ.
ของ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประวัติการทํางาน

-

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

/

ของสมาคม

– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จํากัด(มหาชน)
– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การสํานักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด
ดํารงตําแหน่ง ทีปรึกษาประธาน มูลนิธิวดั ทองใน อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หน้า /
-

-

ดํารงตําแหน่ง กรรมการ มูลนิธิกัลป์ ลิโพแฮริส

-

-

-

-

ดํารงตําแหน่ง กรรมการฝ่ ายกฎหมาย สมาคมขีม้าแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการฝ่ ายสิทธิและประโยชน์ สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์

- 2547 - 2548

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

ดํารงตําแหน่ง ทนายอาวุโสฝ่ ายคดี สํานักงานกฎหมาย บริษัท แมคอิวิลี
แอนด์ คอลลินส์ จํากัด
– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การสํานักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด
ดํารงตําแหน่ง ทีปรึกษาประธาน มูลนิธิวดั ทองใน อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ มูลนิธิกลั ป์ ลิโพแฮริส
-

-

-

-

ดํารงตําแหน่ง กรรมการฝ่ ายกฎหมาย สมาคมขีม้าแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการฝ่ ายสิทธิและประโยชน์ สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์

- 2547 - 2548

ดํารงตําแหน่ง ทนายอาวุโสฝ่ ายคดี สํานักงานกฎหมาย บริษัท แมคอิวิลี
แอนด์ คอลลินส์ จํากัด

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม

-

ในปี 2562 มีประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด ครัง เข้าร่วมประชุม 4 ครัง

จํานวนปี ทดํี ารงตําแหน่ง
การถือหุน้ ในบริษัท ณ ธ.ค.
หมายเหตุ

-

การเสนอจากผูถ้ ือหุน้

–

ได้ดาํ รงตําแหน่งมาแล้ว ปี
ไม่มี
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะ
กรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตทิ ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ

ประวัติกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง

ชือ – ชือสกุล
ตําแหน่ง
อายุ
การศึกษา

หน้า /

นายสมาน เชือจีน
กรรมการบริษัท
72 ปี
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทิพประสาทสุนทร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประวัติการทํางาน

-

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่
-

/

– ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
– ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริการและจัดส่ง บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ชลบุรี
ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน - 2535 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม

-

ในปี 2562 มีประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด ครัง เข้าร่วมประชุม 4 ครัง

จํานวนปี ทดํี ารงตําแหน่ง

-

ได้ดาํ รงตําแหน่งมาแล้ว

การถือหุน้ ในบริษัท ณ
หมายเหตุ

การเสนอจากผูถ้ ือหุน้

ธ.ค.

-

–

ปี

ไม่มี
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะ
กรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติทเหมาะสมกั
ี
บการประกอบธุรกิจของบริษัท
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ

