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รายนามและประวัติของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชือ่เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ชื่อ-นามสกุล นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู
วัน/เดือน/ปีเกดิ  24 ตลุาคม 2498 
ที่อยู ่  เลขที่ 110 ถนนด ารงรักษ์ แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร 
ปีที่เร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  28 สงิหาคม 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 8 เดือน 
การศึกษา  ปรญิญาตร ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขาบญัชีตน้ทนุ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 157/2019 (2562) 
ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2563 - ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการบรหิาร 
2562 - 2563        ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2556 - ปัจจบุนั    กรรการบรษัิท 
บริษัท ไทย เคเบิล้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท เอน็ เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด 
2563 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษัิท 
บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด 
2558 - ปัจจบุนั    กรรการบรษัิท 
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด 
2556 - ปัจจบุนั    กรรการบรษัิท 

จ านวนการถอืหุน้ในบริษัท ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น 

 

• กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไมม่ี 
• กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน ไมม่ี 
• กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไมม่ี 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม 10/10 
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ชื่อ-นามสกุล นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ  17 กนัยายน 2510 
ที่อยู ่  เลขที่ 118/8 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ปีที่เร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 9 เดือน 
การศึกษา  ปรญิาตร ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาการบญัชี 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 45/2005 (2548) 

Company Secretary Program (CSP)  รุน่ท่ี 14/2005 (2548) 
Effective Minute Taking (EMT) รุน่ท่ี 28/2014 (2557) 
E-Learning CFO’s Refresher Course 2020 

ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปั จจุบัน   ก ร รมการบริ ษัท , ประธาน เจ้าหน้าที่ บ ริหาร 

   ฝ่ายการเงิน และ เลขานกุารบรษัิท          
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2559 – ปัจจบุนั      กรรการบรษัิท 
                             ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 
บริษัท ที.ซี.เค. โซลาริส จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท ไทย เคเบิล้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เอน็ เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท ชีลด ์สควอดซ ์จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอรต์ จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด 
2562– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชันแนล จ ากัด 
2562– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชันนอล จ ากัด 
2562– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด 
2561– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด 
2561– ปัจจบุนั      กรรมการบรษัิท 
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บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ ากัด 
2561– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เอ็มเอ็ม แคริเออร ์จ ากัด 
2561– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอร่ิง จ ากัด 
2561– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอรเ์นชันแนล จ ากัด 
2561– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท ซุปเปอรแ์พค พลาสติก จ ากัด 
2561– ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เมโทรโพลิส ชิปป้ิง จ ากัด 
2560 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท อนิดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด ์เมนเทนแนนซ ์ 
เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท วี.เอ.ซี. คอนซัลติง้ จ ากัด 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 

จ านวนการถอืหุน้ในบริษัท ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น 

 

• กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไมม่ี 
• กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน ไมม่ี 
• กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไมม่ี 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม 10/10 


