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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ชื่อ-สกุล นายเอนก พิเชฐพงศา 

 

อาย ุ 53 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท MBA 

สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเท็กซสั เอแอนดเ์อม็ สหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณก์ารท างาน กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลล่ิง จ ากดั 
กรรมการบรหิาร :    เครือเอสทีซ ี
กรรมการ :              บรษิัท เอสซีเอช ไพรมโ์ฮลดิง้ จ ากดั 

บรษิัท ซีอารไ์อ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
บรษิัท แคปปิตลัเทรดดิง้ จ ากดั  
บรษิัท ท็อปออรก์านิกโปรดกัสแ์อนดซ์พัพลายส ์จ ากดั 
บรษิัท เอสทีซี โลจิสติกส ์จ ากดั 
บรษิัท พลงัมิตรทรานสปอรต์ จ ากดั 
บรษิัท มารติา้ มารีน จ ากดั 
บรษิัท มารติา้ โลจิสติกส ์จ ากดั 
บรษิัท เดอะแพคเกจจิง้ จ ากดั 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 56/2006 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 14 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (CMA) 
หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี 15 
วิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน                            ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน                          10  บรษิัท 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษิัท       ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  :  6/6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครัง้ 

สดัส่วนหุน้ท่ีถือ ณ 14 ธันวาคม 2564  14.12% (300,823,612 หุน้) (ถือหุน้โดยนางพทัยา พิเชฐพงศา ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยง
ตามมาตรา 258) 

การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น    กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 

 

อาย ุ 50 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุ่มบรษิัท บีเอสเอ็ม 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจการจดัการ (อยู่ระหว่างศกึษา) 

สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร ์แห่ง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจการจดัการ 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร ์แห่ง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ สาขาทรพัยากรมนษุย ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณก์ารท างาน 2544-ปัจจบุนั : กรรมการบรหิาร และ  
                       ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 
คณุวฒุ ิ
ปัจจบุนั          :  กรรมการมลูนิธิ เดอะ โบวม์อนท ์พารท์เนอรช์ิพ 
2555-2558    :  ประธานกรรมการตดัสินรางวลั Thailand Property Awards 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 61/2007  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ท่ี 3/2552  
สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ (ว.ต.ท.) รุน่ที่ 23 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (CMA) 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน                           ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน                          3  บรษิัท  
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษิัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  :  6/6 ครัง้ 
สดัส่วนหุน้ท่ีถือ ณ 14 ธันวาคม 2564 12.84% (273,647,000 หุน้) 
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  

1. เป็น       กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นายมารค์ เดวิด เรมิแจน 

 

อาย ุ 55 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (เกียรตนิิยมอนัดบั 1 ) สาขาการเงิน  
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(เครื่องจกัรกล)  
Massachusetts Institute of Technology, USA 

ประสบการณก์ารท างาน กรรมการอิสระ  บรษิัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
Group CFO กลุ่มบรษิัท Yaana Ventures      
         • ผูร้ว่มก่อตัง้ HMP Master Systems Limited; Hong Kong 
         • ผูร้ว่มก่อตัง้ Visama Lodges 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 65/2007  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุน่ท่ี  207/2015 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน                           1 บรษิัท 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน                          1 บรษิัท 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษิัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  :     6/6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :    4/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  1/1 ครัง้ 

สดัส่วนหุน้ท่ีถือ ณ 14 ธันวาคม 2564 0.34% (7,220,412 หุน้) 
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  

1. ไม่เป็น    กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 

 


