ประวัติกรรมการอิสระทีบริษทั เสนอชือให้ ผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะ

ชือ – ชือสกุล

นายปรี ชา รัทยานนท์

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

76 ปี

สิงทีส่ งมาด้ วย .
/

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 61/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
ประวัติการทํางาน

-

- ปั จจุบนั : บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชลบุรี, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตําแหน่ งในกิจการทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- 2515 - 2544 : พาณิชย์จงั หวัด จังหวัด (เพชรบูรณ์ อ่างทอง สิงห์บรุ ี ภูเก็ต จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี)
- 2512 - 2515 : ข้ าราชการแผนกเศรษฐการ จ.ระยอง
การเข้ าร่ วมประชุม

- ในปี 2561 มีประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด 4 ครัง เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง - ได้ ดํารงตําแหน่งมาแล้ ว 1 ปี
การถือหุ้นในบริษทั

- ไม่มกี ารถือหุ้นในบริษัทฯ

– บุคคลทีได้ รับการเสนอชือในครังนีได้ ผา่ นกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ที เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
การเสนอจากผู้ถอื หุ้น – ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นเสนอ
หมายเหตุ

/

ประวัติกรรมการอิสระทีบริษทั เสนอชือให้ ผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะ

ชือ – ชือสกุล

นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

43 ปี

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ( นิด้า )
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- ประกาศณี ยบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)รุ่น
การศึกษา

ประวัติการทํางาน

-

/

- ปั จจุบนั : บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชลบุรี, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตําแหน่ งในกิจการทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ปั จจุบนั
สํานักงาน เอส เอส แอล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษัท ยูนิไทยชิปยาร์ ดแอนด์เอนจิเนียริ ง จํากัด, ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
บริ ษัท เนชัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด ( มหาชน ), ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีต้นทุน
บริ ษัท บิวตีเซีย อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด, ผู้ชว่ ยผู้เจัดการฝ่ ายบัญชี
บริ ษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด, ผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชีอาวุโส
การเข้ าร่ วมประชุม

- เข้ าเป็ นกรรมการบริษัทตังแต่วนั ที
กุมภาพันธ์
และในปี 2561 มีประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด 4 ครัง เข้ าร่วมประชุม ครัง

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง - ได้ ดํารงตําแหน่งมาแล้ ว 1 ปี
การถือหุ้นในบริษทั

- ไม่มกี ารถือหุ้นในบริษัทฯ

– บุคคลทีได้ รับการเสนอชือในครังนีได้ ผา่ นกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ที เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
การเสนอจากผู้ถอื หุ้น – ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นเสนอ
หมายเหตุ

