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         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 
   

                                         เขยีนที ่      
 

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้           สญัชาต ิ          

ส านักงานตัง้อยู่เลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง     

อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   

          ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                      เสยีง  ดงันี้ 

❑ หุน้สามญั                หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                     เสยีง  

❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ             หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสยีง 
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้  

❑1.   ชื่อ      นายก าธร ศิลาอ่อน    อายุ    50 ปี      อยู่บา้นเลขที ่   363 ซอยทองหล่อ 19    
ถนน  สุขมุวทิ ต าบล/แขวง  คลองตนัเหนอื อ าเภอ/เขต      วฒันา     
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์          10110                หรือ 

 
❑2.   ชื่อ       นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์  อายุ    52      ปี   อยู่บา้นเลขที ่   38/77               

ถนน          เยน็อากาศ                                              ต าบล/แขวง  ทุ่งมหาเมฆ  อ าเภอ/เขต   สาทร    
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณีย ์     10120       หรือ 
 

❑3.   ชื่อ ________________________________________ อายุ       ปี   อยู่บา้นเลขที ่               

ถนน  ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต    

จงัหวดั               รหสัไปรษณีย ์                      
อเีมล ์(โปรดระบุ)    โทรศพัท ์(โปรดระบุ)     
  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้
ท่ี 1/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 19 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้  

❑  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้    

❑  มอบฉนัทะบางส่วนคอื  

❑   หุน้สามญั  หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  

❑   หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสยีง  
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้  
 

วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2563 ซ่ึงได้จดัข้ึนในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 3 

 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2563 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 5 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ           นางสาวนิชิต้า ชาห์    
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื่อกรรมการ           นายกิริต ชาห์     
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื่อกรรมการ           นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา   
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื่อกรรมการ           ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ 
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 
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วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2564 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 
 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 
 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
  กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้ือ
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 

 ลงชื่อ                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

 
หมายเหตุ  
1.    หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)             

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้  
2.     หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื  

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนได้รบัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3.     ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้     
        ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มวีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 



 

 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
      
    นายก าธร ศิลาอ่อน 
  
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 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 หลกัสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) 
จาก Stanford University & Silicon Valley, California  

• 2560 หลกัสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (Business  
  Revolution and Innovation Network: BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
  ประเทศไทย 
• 2559 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) 
• 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 
 



 

 

นายก าธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 

• 2551 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  
จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์ 

•  กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

•  เมษายน 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

•  มกราคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
จ ากดั (มหาชน)  

•  กรกฎาคม 2557 - 2559 ผูอ้  านวยการฝ่าย Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
•  มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ

สรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

•  2554 - เมษายน 2560 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

•   2554 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลกัทรัพย ์
บวัหลวง 

•  2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง 
•  2542 - 2547 ผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวุโส Investment Banking 
  บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
•  2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., 
  New York, USA and Singapore 
•  2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ 
  ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
•  2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้ 

อาชีพหลัก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
   บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

  



 

 

นายก าธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี  
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจ าสาขาวิชา 

บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563 
ได้มา 

ในปี 2563 
จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 4/4 คร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 คร้ัง 

 
  



 

 

 

 

 

 

    นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ 

ต าแหน่ง     ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 8 กรกฎาคม 2563  
อายุ   52 ปี 
ประวัติการศึกษา บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

MBA, California State University, Hayward, USA  
ประวัติการอบรม 

• 2562 หลกัสูตร Leadership through Performance, INSEAD Future Leader Summit 
ประเทศสิงคโปร์  

• 2561 หลกัสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, โดย Stanford 
Center for Professional Development ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• 2560   หลกัสูตร People, Culture, and Performance: Strategies  
   โดยมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• 2560   GNH and Business Journey in Bhutan, โดย GNH Center Bhutan ประเทศภูฏาน 
• 2558   หลกัสูตร Proteus: Creative Encounters to Inspire Leaders 

   โดย London Business School ประเทศองักฤษ 
• 2554   หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, โดย IMD  

   ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
• 2553   หลกัสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) โดยสมาคม 

   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2550   หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  



 

 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
ประสบการณ์  

• 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2544 - 2548    ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

• 2541 - 2544  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson 
• 2536 - 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ  
• ธนัวาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

 บริษทั เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากดั 
• เมษายน 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
• 2559 - ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ 

 การบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• 2558 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 

•    2557 -  ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการในโครงการพฒันา 
 นกับริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหารจดัการ 
 หน่วยงานภาคเอกชน ส านกังาน ก.พ.ร. 

• 2555 - ปัจจุบนั คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

• 2550 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ส านกังาน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• 2550 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 
อาชีพหลัก   เลขาธิการและผูอ้  านวยการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (2549 - ปัจจุบนั) 

  



 

 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี  
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
บริษทั เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ
ดีเด่น หอการคา้ไทย 

3. คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการ
ในโครงการพฒันานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ไป
ปฏิบติัราชการดา้นการบริหารจดัการ หน่วยงานภาคเอกชน 
ส านกังาน ก.พ.ร. 

4. คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์ก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหาร
กิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

6. คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

 
  



 

 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563 
ได้มา 

ในปี 2563 
จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 คร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 
 

 


