นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์
ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาโดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการฯ 8 กรกฎาคม 2563
อายุ
52 ปี
ประวัติการศึกษา
บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
MBA, California State University, Hayward, USA
ประวัติการอบรม
• 2562
หลักสูตร Leadership through Performance, INSEAD Future Leader Summit
ประเทศสิงคโปร์
• 2561
หลักสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking,
โดย Stanford Center for Professional Development ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2560
หลักสูตร People, Culture, and Performance: Strategies
โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2560
GNH and Business Journey in Bhutan, โดย GNH Center Bhutan ประเทศภูฏาน
• 2558
หลักสูตร Proteus: Creative Encounters to Inspire Leaders
โดย London Business School ประเทศอังกฤษ
• 2554
หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives,
โดย IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• 2553
หลักสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2550
หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
• 2563 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ บริษทั พรีเชียส ชิพปิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2544 - 2548   
ทีป่ รึกษาด้านการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• 2541 - 2544
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson
• 2536 - 2541
ผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg
ต�ำแหน่งอื่น ๆ
• ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จ�ำกัด
• เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการสรรหาบัญชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2558 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการตัดสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
• 2557 -  ปัจจุบัน
คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงานและจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ไปปฏิบตั ริ าชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาคเอกชน ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
• 2555 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• 2550 - ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
• 2550 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
อาชีพหลัก
เลขาธิการและผู้อ�ำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2549 - ปัจจุบัน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)
กิจการ/องค์กรอื่น

ไม่มี
1. คณะกรรมการสรรหาบัญชีจฬุ าดีเด่น สมาคมนิสติ เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการตัดสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
3. คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงานและจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ไปปฏิบตั ริ าชการด้านการบริหารจัดการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
4. คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. คณะกรรมการโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

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

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

ได้มา
ในปี 2563

จ�ำหน่าย
ในปี 2563

โดยตนเอง
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

จ�ำนวนหุ้นที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ในปี 2563
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
-

