สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่งปัจจุบนั

นายเอนก พิเชฐพงศา
53 ปี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทางาน
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จากัด
กรรมการบริหาร : เครือเอสทีซี
กรรมการ :
บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิง้ จากัด
บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท แคปปิ ตลั เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซพั พลายส์ จากัด
บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท มาริตา้ มารีน จากัด
บริษัท มาริตา้ โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท เดอะแพคเกจจิง้ จากัด
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 56/2006
ทักษะการเป็ นกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 14
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 15
วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม
จานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการ
15 ปี
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
10 บริษัท
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครัง้
สัดส่วนหุน้ ที่ถือ ณ 14 ธันวาคม 2564
14.12% (300,823,612 หุน้ ) (ถือหุน้ โดยนางพัทยา พิเชฐพงศา ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง
ตามมาตรา 258)
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
50 ปี
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บีเอสเอ็ม
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจการจัดการ (อยู่ระหว่างศึกษา)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
2544-ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
คุณวุฒิ
ปั จจุบนั
: กรรมการมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ
2555-2558 : ประธานกรรมการตัดสินรางวัล Thailand Property Awards
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 61/2007
ทักษะการเป็ นกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 3/2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุน่ ที่ 23
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
จานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการ
15 ปี
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครัง้
สัดส่วนหุน้ ที่ถือ ณ 14 ธันวาคม 2564
12.84% (273,647,000 หุน้ )
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่งปัจจุบนั

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่งปัจจุบนั

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์การทางาน

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
55 ปี
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) สาขาการเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
กรรมการอิสระ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน)
Group CFO กลุ่มบริษัท Yaana Ventures
• ผูร้ ว่ มก่อตัง้ HMP Master Systems Limited; Hong Kong
• ผูร้ ว่ มก่อตัง้ Visama Lodges

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะการเป็ นกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 65/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 207/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการ
15 ปี
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
ผูบ้ ริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท :
6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
4/4 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครัง้
สัดส่วนหุน้ ที่ถือ ณ 14 ธันวาคม 2564
0.34% (7,220,412 หุน้ )
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)

