นายก�ำธร ศิลาอ่อน
ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการ*/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554
อายุ
50 ปี
ประวัติการศึกษา
• 2538 - 2540
MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration;
Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0
• 2531 - 2535
Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England Master of
Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and Guilds Institute Upper
Second Class Honours
ประวัติการอบรม
• 2560
หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW)
จาก Stanford University & Silicon Valley, California
• 2560
หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business Revolution and
Innovation Network: BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2559
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
• 2555
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2554
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2551
หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์
• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2557 - 2559
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Supply Chain บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 		
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - เมษายน 2560
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2557
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัว
หลวง
• 2547 - 2554
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
• 2542 - 2547
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส Investment Banking
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหาชน)
• 2540 - 2542
Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA
and
Singapore
• 2537 - 2538
นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
• 2535 - 2537
ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก้
อาชีพหลัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคทจ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:
กรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)
กิจการ/องค์กรอื่น

ไม่มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจ�ำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

ได้มา
ในปี 2563

จ�ำหน่าย
ในปี 2563

โดยตนเอง
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

จ�ำนวนหุ้นที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ในปี 2563
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
-

