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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

ชื่อ-สกุล นายเอนก  พเิชฐพงศา 

 

อาย ุ 48 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท /  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

คณุวฒุกิารศกึษา / หลกัสตูรอบรมกรรมการ ปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเท็กซสั เอแอนด์เอม็ สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56/2006 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 2550 – ปัจจบุนั :  กรรมการ 
                           บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2551- ปัจจบุนั   :  กรรมการผู้จดัการ 
                            บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิง่ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั  :  กรรมการบริหาร 
                            เครือเอสทีซี 
ปัจจบุนั             :   กรรมการ 
                             บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิง้ จ ากดั 
                             บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
                             บริษัท แคปปิตลัเทรดดิง้ จ ากดั 
                             บริษัท ท๊อปออร์กานิกโปรดกัส์แอนด์ซพัพลายส์ จ ากดั 
                             บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์ 
                             บริษัท พลงัมิตรทรานสปร์ต จ ากดั 
                             บริษัท มาริต้า มารีน จ ากดั 
                             บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จ ากดั 
                             บริษัท เดอะแพคเกจจิง้ จ ากดั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 12 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                                       – ไมม่ี - 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                                     - 10 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท                  – ไมม่ี - 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ (ตามมาตรา 258) 
ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 

14.12% (300,823,612 หุ้น) 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. ไมเ่ป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ 

             (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นายสัญชัย  เน่ืองสทิธ์ิ  
อาย ุ 47 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บมจ. บิวเดอสมาร์ท 

คณุวฒุกิารศกึษา / หลกัสตูรอบรมกรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจดัการ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑติ สาขาทรัพยากรมนษุย์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) 
รุ่นท่ี 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
 
หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 23 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (CMA) 

ประสบการณ์การท างาน ปี 2555- 2558 :  ประธานกรรมการตดัสนิรางวลั Thailand Property Awards  
ปัจจบุนั           :   กรรมการมลูนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 12 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                                     -  ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                                      4 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท                -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ (ตามมาตรา 258) 
ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 

11.72% (249,647,000 หุ้น) 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. เป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ 

             (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน 

 

อาย ุ 51 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณุวฒุกิารศกึษา / หลกัสตูรอบรมกรรมการ ปริญญาโท เกียรตินยิม บริหารการจดัการ  
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเคร่ืองกล 
สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2007  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุ่นท่ี 207/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 2550 – ปัจจบุนั :  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2551- ปัจจบุนั   :  กรรมการอิสระ  
                            บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
2555- ปัจจบุนั   :  ผู้ ร่วมก่อตัง้และผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
                            บริษัท เบด เมเนจเม้นท์ จ ากดั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 12 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                                         1 บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                                       1 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท                    -  ไม่มี - 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ (ตามมาตรา 258) 
ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 

 0.34% (7,220,412 หุ้น) 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. ไมเ่ป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น    ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ 

             (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (เทียบเท่ากับนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยของกรรมกำรรำย
อ่ืน ผู้บริหำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่ง
อิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกั
งำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี   

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  
บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง 



38 บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 


