
 

 

                                                                 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ช่ือ นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร 

อายุ 70 ปี      

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาํหรับผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท สถาบนัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัทรอนดเ์ฮม 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 166/2012 

 หลกัสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นท่ี 3/2021 

ประวัติการทํางาน 2561 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

    บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 2561 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการอิสระ  

    บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    บริษทั ดาคอน อินสเป็คชัน่ เทคโนโลย่ีส์ จาํกดั 

  

ตําแหน่งงานในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 2561 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

    บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 2561 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการอิสระ  

    บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 



 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    บริษทั ดาคอน อินสเป็คชัน่ เทคโนโลย่ีส์ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ - ไม่มี - 

ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 ปี 5 เดือน (นบัแต่วนัท่ีบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั (วนัท่ี 24 กนัยายน 

2561)) 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั  - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม   - ไม่มี - 

ในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร    - ไม่มี - 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ความสัมพนัธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ - ไม่มี - 

บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจม ี

ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 

2 ปีท่ีผ่านมา    

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน     - ไม่มี - 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 

เงินเดือนประจํา 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี     - ไม่มี - 

หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ          - ไม่มี - 

อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ี 

ได้อย่างเป็นอิสระ  

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 จาํนวน 4 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด  4  คร้ัง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท) 



 

 

                                                                 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ช่ือ นายเอกชยั ชยัตระกูลทอง 

อายุ 41 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับูรพา 

 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 112/2014 

ประวัติการทํางาน 2557 – ปัจจุบนั     กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

    รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

    บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)                      

 2564 - ปัจจบุนั   กรรมการ  

    บริษทั พรอสเพอร์ โซลูชัน่ จาํกดั 

ตําแหน่งในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 2557 – ปัจจุบนั     กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

    รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

    บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)                      

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2564 - ปัจจบุนั   กรรมการ  

    บริษทั พรอสเพอร์ โซลูชัน่ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ - ไม่มี - 

ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 ปี 5 เดือน (นบัแต่วนัท่ีบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั (วนัท่ี 24 กนัยายน 

2561)) 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั  หุ้นสามญัจาํนวน    113,992,400 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.07 ของหุ้นท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม   - ไม่มี - 

ในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

 

 

 



 

 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จาํนวน  4 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด  4 คร้ัง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษทั) 

                                                                  



 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ช่ือ นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล 

อายุ 63 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา มธัยมศึกษาปีท่ี 3  

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 112/2014 

ประวัติการทํางาน 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  

    บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ    

    บริษทั ชยัเจริญ แอสเสท (2558) จาํกดั        

ตําแหน่งในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  

    บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ    

    บริษทั ชยัเจริญ แอสเสท (2558) จาํกดั        

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ - ไม่มี - 

ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 ปี 5 เดือน (นบัแต่วนัท่ีบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั (วนัท่ี 24 กนัยายน 

2561)) 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั  หุ้นสามญัจาํนวน    120,000,000 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.13 ของหุ้นท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม   - ไม่มี - 

ในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จาํนวน  4 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด  4 คร้ัง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท) 
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