
 

                                                                 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ นายณฐัพงษ ์ลิมป์คุณพงษ ์

อายุ 69  ปี      

สัญชาต ิ ไทย 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 116/2015 

ประวตักิารทาํงาน 2557 – ปัจจุบนั บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหนด

 ค่าตอบแทน 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหนด 

 ค่าตอบแทน 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนทีอ่าจ - ไม่มี - 

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดือน(นบัแต่วนัท่ีบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั (วนัท่ี 24 กนัยายน 

2561)) 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั  - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม   - ไม่มี -  

ในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร    - ไม่มี - 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/ - ไม่ม ี- 

บริษัทร่วม หรือนติบุิคคลทีอ่าจม ี

ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 

2 ปีทีผ่่านมา    

 



กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน - ไม่ม ี- 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับ 

เงนิเดือนประจาํ 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี - ไม่มี - 

หรือทีป่รึกษากฎหมาย 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นีัยสําคญั      - ไม่มี - 

อนัอาจมผีลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที ่

ได้อย่างเป็นอสิระ  

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 จาํนวน 5 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด  6  คร้ัง 

(ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท) 



 

                                                                 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ นายสมชาย เลิศศกัดิวมิาน 

อายุ 60 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     หลกัสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นท่ี SET/2012 

ประวตักิารทาํงาน 2561 – ปัจจุบนั บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 

   กรรมการบริหารความเส่ียง 

 2555 – ปัจจุบนั บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 2555 – 2563 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีกลาง 

 2554 – 2555 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

   ผูจ้ดัการกองบญัชีทัว่ไป 

 2532 – 2553 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

   ผูจ้ดัการแผนกบญัชีทรัพยสิ์น 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเส่ียง  

 บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไม่มี -  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนทีอ่าจ - ไม่มี - 

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดือน (นบัแต่วนัท่ีบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั (วนัท่ี 24 กนัยายน 

2561)) 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั  - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม   - ไม่มี - 



 

ในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร    - ไม่มี - 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/ - ไม่มี - 

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจม ี

ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 

2 ปีทีผ่่านมา    

กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน        - ไม่มี - 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับ 

เงนิเดือนประจาํ 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี          - ไม่มี - 

หรือทีป่รึกษากฎหมาย 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นีัยสําคญั              - ไม่มี - 

อนัอาจมผีลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที ่

ได้อย่างเป็นอสิระ 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 จาํนวน  5 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด  6 คร้ัง 

(ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท) 

                                                                  



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง 

อายุ 30 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 147/2018 

ประวตักิารทาํงาน 2557 – ปัจจุบนั  บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

   กรรมการบริหารความเส่ียง 

 2558 – ปัจจุบนั บริษทั ชยัเจริญ แอสเสท (2558) จาํกดั 

   กรรมการ 

 2556 – 2557  บริษทั สาํงานอีวาย จาํกดั 

   ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหน 

 ค่าตอบแทน 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน บริษทั ชยัเจริญ แอสเสท (2558) จาํกดั 

 กรรมการ  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนทีอ่าจ - ไม่มี - 

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดือน (นบัแต่วนัท่ีบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั (วนัท่ี 24 กนัยายน 

2561)) 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั  หุน้สามญัจาํนวน  30,000,000 หุน้  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.28 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

 

 

 

 

 



 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม   - ไม่มี - 

ในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 จาํนวน  6 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด  6 คร้ัง 

(ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท) 

                                                     


	หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
	หน่วย: ล้านบาท

