ข้ อมูลเบื้องต้นของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

ชื่ อ

นายณัฐพงษ์ ลิมป์ คุณพงษ์

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัตกิ ารศึกษา

ปริ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 116/2015

ประวัตกิ ารทํางาน

2557 – ปั จจุบนั บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

ตําแหน่ งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ

2 ปี 5 เดือน(นับแต่วนั ที่บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด (วันที่ 24 กันยายน
2561))

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั

- ไม่มี -

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ กบั บริษัท/บริษัทย่ อย/
บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง
2 ปี ทีผ่ ่านมา

- ไม่ มี -

กรรมการทีม่ สี ่ วนร่ วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับ
เงินเดือนประจํา

- ไม่ มี -

ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่ น ผู้สอบบัญชี
หรื อทีป่ รึกษากฎหมาย

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสําคัญ
อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที่
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

- ไม่มี -

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2563

จํานวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อนีไ้ ม่มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท)

ข้ อมูลเบื้องต้นของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

ชื่ อ

นายสมชาย เลิศศักดิวมิ าน

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัตกิ ารศึกษา

ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่ นที่ SET/2012

ประวัตกิ ารทํางาน

2561 – ปั จจุบนั

2555 – ปั จจุบนั
2555 – 2563
2554 – 2555
2532 – 2553

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั สมาร์ทคอนกรี ต จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีกลาง
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การกองบัญชีทวั่ ไป
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีทรัพย์สิน

ตําแหน่ งในปัจจุบัน
กิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั สมาร์ทคอนกรี ต จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ

2 ปี 5 เดือน (นับแต่วนั ที่บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด (วันที่ 24 กันยายน
2561))

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั

- ไม่มี -

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อม

- ไม่มี -

ในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ กบั บริษัท/บริษัทย่ อย/
บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง
2 ปี ทีผ่ ่านมา

- ไม่มี -

กรรมการทีม่ สี ่ วนร่ วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับ
เงินเดือนประจํา

- ไม่มี -

ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่ น ผู้สอบบัญชี
หรื อทีป่ รึกษากฎหมาย

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสําคัญ
อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที่
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

- ไม่มี -

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2563

จํานวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อนีไ้ ม่มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท)

ข้ อมูลเบื้องต้นของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

ชื่ อ

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

อายุ

30 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัตกิ ารศึกษา

ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 147/2018

ประวัตกิ ารทํางาน

2557 – ปั จจุบนั บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2558 – ปั จจุบนั บริ ษทั ชัยเจริ ญ แอสเสท (2558) จํากัด
กรรมการ
2556 – 2557 บริ ษทั สํางานอีวาย จํากัด
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

ตําแหน่ งในปัจจุบัน
กิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหน
ค่าตอบแทน
บริ ษทั ชัยเจริ ญ แอสเสท (2558) จํากัด
กรรมการ
- ไม่มี -

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

กรรมการ

จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ

2 ปี 5 เดือน (นับแต่วนั ที่บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด (วันที่ 24 กันยายน
2561))

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั

หุน้ สามัญจํานวน 30,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.28 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2563

- ไม่มี -

จํานวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อนีไ้ ม่มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท)

