
การประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2566 
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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       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    63 ปี      อยู่บา้นเลขที ่52/70 ซอยสขมุวทิ 3 (นานาเหนือ)  
ถนน          สุขมุวทิ                                    ต าบล/แขวง      คลองเตยเหนือ               อ าเภอ/เขต      วฒันา     
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์          10110                หรือ 

 
❑2.   ชื่อ       ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์  อายุ    55      ปี   อยู่บา้นเลขที ่   1144/128 อมนัตรา ลุมพนิ ี   

ถนน          พระราม 4                                              ต าบล/แขวง  -  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 1/2566 ในวนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน 2566 เวลา10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(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 1/2565 ซ่ึงได้จดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2565 และรายงานประจ าปี 2565 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 3 

 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 4 เพ่ือรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2565 
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

วาระท่ี 5 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายส าหรบัปี 2565 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 6   เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ           นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื่อกรรมการ           นายคชูร ูคาลี วาเดีย     
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื่อกรรมการ           นายกอตมั ครูานา    
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 
 
ชื่อกรรมการ           นางสาวสิรสา สุภาวศิน  
❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 
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วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

การแต่งตัง้ผู้ได้รบัการเสนอช่ือ 

ชื่อผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ           นางสาวคิวยู (แจค็ก้ี) หวงั   
 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 9 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2566 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 
 

วาระท่ี 10 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 24.25 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 

 ❑  เหน็ดว้ย  เสยีง  ❑ ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง    ❑ งดออกเสยีง  เสยีง 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
  กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มวีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 



 

 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
    นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 
 
 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  
อายุ 63 ปี 
ประวัติการศึกษา 

• 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
• 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University  

ประวัติการอบรม 
• 2560 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร Advanced Audit Committee, Class 

25/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2558 ได้รับประกาศนียบัตร , หลักสูตร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2558 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร CMA-GMS 1, Capital Market 
Academy Executive Education 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2555 ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทุน 

• 2548 ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2546 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 
 
 
 



 

 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

• 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

• กนัยายน 2561 - กุมภาพนัธ์ 2562   ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2556 - 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
• 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 
ประสบการณ์อ่ืน ๆ 

• ธนัวาคม 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 

• กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2559 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
• ธนัวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากดั 
• พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2556 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อ านาจ) บริษทั อินจีเนียส จ ากดั 
• มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพย ์

เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
• 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กนัยายน 2563  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
• 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
• 2542 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อ านาจ) บริษทั แคปแมก็ซ์ จ ากดั 

  



 

 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
• 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
• 2538 - 2542 กรรมการและหัวหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธ์ิ บาร์นี 
• 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากดั 
• 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี  

วอร์เบิร์ก 
• 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
• 2528 - 2531 เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลัก กรรมการบริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. รองประธานและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 

 



 

 

 

 

 

 

    ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ * / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยัง่ยนืและบริหาร 
ความเส่ียง / กรรมการสรรหา 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  
อายุ 55 ปี 
ประวัติการศึกษา 

• 2544  Doctor of Philosophy, Department of Economics, 
University of Reading, สหราชอาณาจกัร 

• 2535  Master of Business Administration (International Business), 
Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, 
ประเทศแคนาดา 

• 2532  Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมและการสัมนา 

• 2565  หลกัสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2022) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 25 มิถุนายน 2564  วิทยากรในงาน Virus/Vaccine Dynamics/Challenges in the Mekong 
Region: The Regionalisation Imperative? seminar organized by the 
Institute of Security and International Study, Chulalongkorn University 

• 27 พฤษภาคม 2564  วิทยากรในงาน Trade Wars, Technology and Global Value Chains, a 
seminar organized by United Nations Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

  



 

 

 
ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 

 
• 29 มีนาคม 2564  วิทยากรในงาน Investment in Sustainable Recovery: Empirical 

Analysis, Lessons Learnt and a Future Research Agenda, a seminar 
organized by Academy of International Business & United Nations 
Conference on Trade and Development 

• 2563  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
32/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2563  เขา้ร่วม (ในฐานะผูส้ังเกตการณ์) การอบรมเชิงปฏิบติัการการบริหาร
ความเส่ียง โดยชมรมบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

• 2556  หลกัสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2555  หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2554  หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 148 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

รางวัล ทุนการศึกษา และทุนวิจัยที่ได้รับ 
• ธนัวาคม 2564 - มีนาคม 2565 ทุนวิจยัจาก ESCAP – WHO เร่ือง Asia-Pacific in the manufacturing 

and global supply chain of vaccines 
• มีนาคม - ธนัวาคม 2563 ทุนวิจยัจาก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP) สหประชาชาติ เร่ือง  Outward foreign direct investment and 
global value chains 

• 2561  ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific 
Excellence และ กระทรวงต่างประเทศและการคา้ ประเทศนิวซีแลนด์ 

• 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส าหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น 
วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557) 

• 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand - 
United States Education Foundation 

• 2556 - 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5610054 
(เร่ือง Assessing the merit of home-country support for outward foreign 
direct investment in neighboring countries) 

  



 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• 2556 ไดรั้บการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่น สาขา 

สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2552 - 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5280032 

(เร่ือง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global 
Economy) 

• 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2539 - 2544 ทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2535 - 2537 ทุนการศึกษาหลกัสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
• ตุลาคม 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสภา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 
• เมษายน 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2553 - 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
• 2549 - กนัยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2535 - 2546 อาจารย์ประจ า  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ 

• 2565 - 2566 ประธานการจดัสัมมนากลุ่มวิจยัเร่ือง International Business Resilience 
under Global Disruptions ในงานสัมมนา Academy of International 
Business 2023 กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 

  



 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• 2562 ประธานการจดัสัมมนากลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain 

ในงานสัมมนา Academy of International Business Annual Conference 
2019 กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain ในงาน
สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด ์ประเทศ
นิวซีแลนด์ 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business 
School, University of Reading, สหราชอาณาจกัร 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The University 
of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย 

• 2556 - 2557 ประธานการจดังาน Euro-Asia Management Studies Association Annual 
Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

• 2556 - 2557 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Home Economies and the MNE ในงาน
สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2014 
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

• เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading, สหราช
อาณาจกัร 

• 2556 - 2558 รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
• 2553 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies 

Association 
• 2552 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการตา่งๆ เช่น Southeast Asia 

Research, Asia-Pacific Journal of Management, Multinational Business 
Review, Global Strategy Journal, Journal of International Business 
Policy 

อาชีพหลัก ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research 

 
  



 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง 

 

 




