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         (ปิดอากรแสตมป์ �� บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศแต่งตั ,งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 
   

                                         เขยีนที�       
 

                    วนัที�     เดอืน    พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้           สญัชาต ิ          

สาํนกังานตั �งอยู่เลขที�   ถนน   ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

          ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพปิ, ง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั �งสิ�นรวม             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                      เสยีง  ดงันี� 

� หุน้สามญั                หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                     เสยีง  

� หุน้บุรมิสทิธ ิ             หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสยีง 
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้  

�1.   ชื�อ       นายธีระ วิภชูนิน    อายุ    69 ปี      อยู่บา้นเลขที�   256 ซอยสนันิบาตเทศบาล    
ถนน  ลาดพรา้ว ตําบล/แขวง  จนัทรเกษม อําเภอ/เขต      จตุจกัร     
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10900                หรือ 

 
�2.   ชื�อ       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    59      ปี   อยู่บา้นเลขที�    287 อาคารลเิบอรต์ี�สแควร ์ชั �น 16_______ 

ถนน  สลีม ตําบล/แขวง สลีม อําเภอ/เขต      บางรกั    
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณยี ์   ____10500       _  ___หรือ 
 

�Q.   ชื�อ ________________________________________ อายุ       ปี   อยู่บา้นเลขที�                

ถนน  ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    

จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์                      
  

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั ,ง
ทีA1/2562 ในวนัพฤหัสบดีทีA  4 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขทีA1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่                          
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  
 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั �งนี� ดงันี�  

�  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั �งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   

�  มอบฉนัทะบางส่วนคอื  

�   หุน้สามญั  หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  

�   หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั �งหมด   เสยีง  
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี�  
 

วาระทีA 1   เพืAอรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นครั ,งทีA 1/2561 ซึAงได้จดัขึ,นในวนัทีA 4 เมษายน 2561 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระทีA � เพืAอรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี, ) 

 

วาระทีA Q 

 

เพืAอพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2561 และบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ,นสดุ 
ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2561 ซึAงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแล้ว 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร  
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระทีA S เพืAอพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและเงินปันผล สาํหรบัปี 2561 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร  
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระทีA T เพืAอพิจารณาและอนุมติัแต่งตั ,งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร   
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระทีA U เพืAอพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั ,งกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทีAต้องออกตามวาระ 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 การแต่งตั ,งกรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื�อกรรมการ           นายกาํธร ศิลาอ่อน   
�  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื�อกรรมการ           รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์     
�  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื�อกรรมการ           นายอิษฎ์ชาญ ชาห์    
�  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

ชื�อกรรมการ           นางลิน เยน คอ็ก   
�  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 
 



- 3/4 - 

 

 

วาระทีA 7 เพืAอพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัปี 2562 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 
 

วาระทีA 8 เพืAอพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 2.28 ล้านบาท เพืAอเป็นเงินสาํรองสาํหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 
 

วาระทีA 9 เพืAอพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีAจาํหน่ายไม่ได้จาํนวน 
TY,[UT,�U\ หุ้น และการแก้ไขเพิAมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ S ของบริษทัฯ  

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระทีA 10 เพืAอพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ Q� 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระทีA 11 เพืAอพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ Q� 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 

 �  เหน็ดว้ย  เสยีง  � ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    � งดออกเสยีง  เสยีง 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี�ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถูกตอ้งและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีี�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 
  กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้ือ
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื�อ                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
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หมายเหต ุ 
1.    หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี�ใชเ้ฉพาะกรณทีี�ผูถ้อืหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีน (Custodian)             

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั �น  
2.     หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3.     ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้     
        ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
4. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีี�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 



 
 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายธีระ วภูิชนิน 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ  
วนัที ได้รับการแต่งตั$งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม ���� 
อายุ   69 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน - 

Stevents Point สหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารอบรม 

» 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Chartered Director Class” (CDC) 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2548 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Audit Committee Program” (ACP) 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ซึYงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» 2547 - มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 

(มหาชน) 
» 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป̂ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
» 2538 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหอุตสาหกรรม นํ^ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
 

  



 
 

นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
ประสบการณ์อื นๆ 
• 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
• 2553 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 
• 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป̂ิง จาํกดั (มหาชน) 
• 2538 - ปัจจุบนั ป ระธาน คณ ะก รรม การบ ริษัท  ป ระธาน ค ณ ะก รรม การต รวจส อ บ 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท 
สหอุตสาหกรรม นํ^ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

• 2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพืYอการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั^งบริษทัของ ท.ศ.ท. และ 
ก.ส.ท. 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  คณะกรรมการเตรียมการจดัตั^งบริษทัของ ป.ต.ท. 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

• 2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
• 2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์ เอเชีย 

จาํกดั 
• 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัYนแนล แอสชวัรันส์ 

จาํกดั 
• 2517 - 2518 ผูจ้ดัการสินเชืYอธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
• 2516 - 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 

อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
  



 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื น 

บริษทัที เกี ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที ไม่เกี ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานคณ ะกรรมการบริษัท  ประธานคณ ะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั 
สหอุตสาหกรรม นํ^ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัที ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

บริษทั ไอร่า แอดไวเซอรีY  จาํกดั 

บริษทัที เกี ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื น ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที ถือ (หุ้น) ณ สิ$นปี พ.ศ. 9:;1 

รายละเอยีด 
ณ วนัที   

1 มกราคม 2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที  

เพิ มขึ$น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที  

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีYยงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

90,000 - - - 90,000 
(ร้อยละ 

0.01 ของหุน้ 
ทั^งหมดทีYเรียก

ชาํระแลว้) 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืYนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 9:;A การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั$งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 คร̂ัง 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา 

ตาํแหน่ง                  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
วนัที ได้รับการแต่งตั$งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ i� มีนาคม 2554 
อายุ 59 ปี 
ประวตักิารศึกษา 

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

» 2560  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร Advanced Audit Committee, Class 25/2017 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2558  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2558  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรCMA-GMS 1, Capital Market Academy 
Execcutive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน ���v จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

» 2555 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
» 2548  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ �www  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2546  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ บริษทัไทย 

(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 
» 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

  



 
 

นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

ประสบการณ์อื นๆ 

» ธนัวาคม 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั 
» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืYอสังคม จาํกดั 
» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
» มีนาคม 2560 – พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 
» พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืYอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
» มีนาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
» ธนัวาคม 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
» พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 
» พฤษภาคม 2558 -ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ̂ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
» พฤษภาคม 2555 – พฤษภาคม 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพป̂ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2552 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีYบริหาร  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
» 2550 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีYบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
» ปัจจุบนั กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
» ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
» 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 
» 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
» 2546 - 2550 ประธานกรรมการ บริษทั เอค็โค่ คอมมิวนิเคชัYนส์ จาํกดั 
» 2542 - 2550 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บริษทั แคปแมก็ซ์ จาํกดั 
» 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน) 
» 2542 - 2543 ทีYปรึกษาประธาน องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 
» 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 
» 2538 - 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ|  บาร์นี 
» 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 
» 2536 - 2538 รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด ์ซีเคียวริต̂ีส์ 
  



 
 

นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

» 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
» 2532 - 2534 ผูจ้ดัการ, Thailand Private Banking ลอยดส์์ แบงค ์  
» 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
» 2528 - 2531 เจา้หนา้ทีYพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลกั  ประธานเจา้หนา้ทีYบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื น 

บริษทัที เกี ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที ไม่เกี ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. ประธานเจา้หนา้ทีYบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ซิมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืYอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืYอสังคม จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
3. ประธานเจา้หนา้ทีYบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
4.  กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
5. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัที เกี ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื น 1.  กรรมการและเลขาธิการ  มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จาํนวนหุ้นที ถือ (หุ้น) ณ สิ$นปี พ.ศ. 9:;1 

รายละเอยีด 
ณ วนัที   

1 มกราคม 2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที  

เพิ มขึ$น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที  

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีYยงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืYนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

 



 
 

การประชุมในปี 9:;A การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั$งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 6/7 คร̂ัง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 คร̂ัง 

 


