สิงทีส่งมาด้วย .
หน้า /
ประวัติกรรมการอิสระทีบริษทั เสนอชือให้ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะ

ชือ – ชือสกุล

นายชาตรี ตันติยวรงค์

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิรริ าช มหาวิทยาลัยมหิดล

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

-

– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2557 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร

-

2546 - 2556 ดํา รงตําแหน่ ง ผู้อ าํ นวยการ โรงพยาบาลชลบุรี , สํา นัก งานสาธารณสุข จังหวัด ชลบุ รี ,
เกษี ยณอายุราชการในตําแหน่ง

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียน
ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2557 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร
-

2546 - 2556 ดํา รงตําแหน่ ง ผู้อ าํ นวยการ โรงพยาบาลชลบุรี , สํา นัก งานสาธารณสุข จังหวัด ชลบุ รี ,
เกษี ยณอายุราชการในตําแหน่ง

สิงทีส่งมาด้วย .
หน้า /

การเข้าร่วมประชุม

- ในปี 2563 มีประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด ครัง เข้าร่วมประชุม 5 ครัง

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ง - ได้ดาํ รงตําแหน่งมาแล้ว 6 ปี
การถือหุน้ ในบริษทั

- ไม่มีการถือหุน้ ในบริษัทฯ

ส่วนได้เสีย

- ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆ ในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี

สิงทีส่งมาด้วย .
หน้า /

ประวัติกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง

ชือ – ชือสกุล
ตําแหน่ง
อายุ
การศึกษา

นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
45 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิดา้ )

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่

/

ประวัติการทํางาน
-

– ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั
2547 – 2548
–
–
2540 – 2543

ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
ดํารงตําแหน่งผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สํานักงาน เอส เอส แอล
ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริง จํากัด
ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีตน้ ทุน บริษัท เนชัน มัลติมเี ดีย กรุป๊ จํากัด(มหาชน)
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูเ้ จัดการฝ่ ายบัญชี บริษัท บิวตีเซีย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียน
ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

– ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สํานักงาน เอส เอส แอล
2547 – 2548 ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริง จํากัด

ส่งทีส่งมาด้วย 5
หน้า /
-

–
ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีตน้ ทุน บมจ. เนชัน มัลติมเี ดีย กรุ๊ป
–
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูเ้ จัดการฝ่ ายบัญชี บจก. บิวตีเซีย อินเตอร์เนชันแนล
2540 – 2543 ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส บจก.สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง

การเข้าร่วมประชุม

-

ปี 2563 มีประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด ครัง เข้าร่วมประชุม 5 ครัง

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ง

-

ได้ดาํ รงตําแหน่งมาแล้ว

การถือหุน้ ในบริษทั

-

ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษัท

ส่วนได้เสีย

- ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆ ในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี

ปี

