สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4. ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ ับมอบฉันทะ)

ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ ท่ านที่ 1
ชื่ อ

: นายพชร ยุติธรรมดํารง

อายุ

: 71 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ทีอ่ ยู่

: 19/52 หมู่ที่ 1 ซ.ริ มคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร

วุฒ กิ ารศึกษา

:- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่ นที่ 399)

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 55/2549
- หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 22/2551
- หลักสู ตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute

ตําแหน่ งงานปัจจุบนั
(ในบริษทั ฯ)
ตําแหน่ งงานอื่นในปัจจุบนั

: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
: กรรมการบริ ษทั แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
: กรรมการ บริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

: 3 ปี 8 เดือน ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558- ปัจจุบนั )

การถือหุ้นในบริษทั

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม ปี 2561

:- ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

จํานวน 6/6 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่ านมา - ไม่มี -

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4. ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ ับมอบฉันทะ)

ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ ท่ านที่ 2
ชื่ อ

: ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ

อายุ

: 78 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ทีอ่ ยู่

: อยูบ่ า้ นเลขที่ 20 ซอยรามคําแหง 8 แยก 8 (อุดมยศ 3)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร

วุฒ กิ ารศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริ กา
ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่ นที่ 7/2547
Thai Institute of Directors

ตําแหน่ งงานปัจจุบนั

: กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งงานอื่นในปัจจุบนั

: กรรมการ บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป จํากัด
: ประธานสภา สภากรุ งเทพมหานคร
: ที่ปรึ กษา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
: ที่ปรึ กษา สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
: ที่ปรึ กษา มูลนิธิรักเมืองไทย
: กรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ที่ปรึ กษากรรมการ บริ ษทั เอสอาร์เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

: 24 ปี ( พ.ศ. 2538 - ปัจจุบนั )

การถือหุ้นในบริษทั

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม ปี 2561

:ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

จํานวน 5/6 ครั้ง

: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่ านมา - ไม่มี -

