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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(สําหรับ CUSTODIAN เท่านั4น) 

และประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ 
 



 
 

         (ปิดอากรแสตมป์ /0 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศแต่งตั Lงให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
 
 
 

                                         เขียนที(       
 

                    วนัที(     เดือน    พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า           สญัชาต ิ          

สาํนกังานตั ?งอยูเ่ลขที(   ถนน   ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

          ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  

ซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท             พรีเชียส ชพิปิLง  จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

โดยถือหุ้นจํานวนทั ?งสิ ?นรวม             หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                      เสยีง  ดงันี ? 

q หุ้นสามญั                หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสยีง  

q หุ้นบริุมสทิธิ             หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                เสียง 
 

(2)  ขอมอบฉนัทะให้  
qj.   ชื(อ       นายกาํธร ศลิาอ่อน  อาย ุ   49 ปี      อยูบ้่านเลขที(  mnm ซอยทองหลอ่ jo  

ถนน          สขุมุวิท                                    ตําบล/แขวง      คลองตนัเหนือ               อําเภอ/เขต      วฒันา    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย์           10110                หรือ 

qr.   ชื(อ       นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา  อาย ุ   60      ปี   อยูบ้่านเลขที(    rtu อาคารลเิบอร์ตี ?สแควร์ ชั ?น jn   
ถนน         สลีม                                               ตําบล/แขวง  สลีม  อําเภอ/เขต   บางรัก  
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณีย์      10500       หรือ 

qm.   ชื(อ ________________________________________ อาย ุ      ปี  อยูบ้่านเลขที(                
ถนน  ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์                       

 

คนหนึ(งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื(อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น 

ครัLงทีa 1/2563 ในวันพุธทีa 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสืaออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  หรือที(จะพงึเลื(อนไปในวนั 

เวลา และสถานที(อื(นด้วย  

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั ?งนี ? ดงันี ?  

q  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั ?งหมดที(ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้    

q  มอบฉนัทะบางสว่นคือ  

q   หุ้นสามญั  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง  

q   หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง  

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั ?งหมด   เสยีง  

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั ?งนี ? ดงันี ?  

วาระทีa 1   เพืaอรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้นครัLงทีa 1/2562 ซึaงได้จดัขึ Lนในวันทีa 4 เมษายน 2562 
q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร 
 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 

 q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 
 
 
 



 
 

วาระทีa / เพืaอรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562 
ของบริษัทฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี L) 

วาระทีa u เพืaอพจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันทีa 31 ธันวาคม 2562 และบญัชีกาํไรขาดทนุ สาํหรับปีสิ Lนสุด   
วันทีa 31 ธันวาคม 2562 ซึaงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร  
 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 

 q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 

วาระทีa 4 เพืaอพจิารณาและอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรและเงนิปันผล สาํหรับปี 2562 

q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร  
 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 q  เหน็ด้วย  เสยีง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 

วาระทีa 5 เพืaอพจิารณาและอนุมัตแิต่งตั Lงผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจาํปี 2563 

q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร   
 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 

 q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 

วาระทีa 6 เพืaอพจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตั Lงกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทีaต้องออกตามวาระ 

q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 การแตง่ตั ?งกรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื(อกรรมการ          นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ    
q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 

ชื(อกรรมการ           นายคูชรู คาลี วาเดยี         
q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 

ชื(อกรรมการ           นายกอตมั คูรานา    
q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสีย 

 

วาระทีa 7 เพืaอพจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั Lงกรรมการใหม่เข้าดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 

q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 การแต่งตั Lงกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื(อผู้ ได้รับการเสนอชื(อเป็นกรรมการอิสระ          นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์    
q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 
 
ชื(อผู้ ได้รับการเสนอชื(อเป็นกรรมการ            นางสาวสริสา สุภาวศนิ  
q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสียง    q งดออกเสยีง  เสียง 

วาระทีa 8 เพืaอพจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สาํหรับปี 256u 

q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 

 q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 
 
 

 



 
 

วาระทีa 9 เพืaอพจิารณาและอนุมัตกิารจดัสรรเงนิจาํนวน 1.75 ล้านบาท เพืaอเป็นเงนิสาํรองสาํหรับกจิกรรมความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม 

q  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร 
q  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ? 

 

 q  เหน็ด้วย  เสียง  q ไมเ่หน็ด้วย  เสยีง    q งดออกเสยีง  เสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที(ไม่เป็นไปตามที(ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ? ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั ?นไม่ถกูต้องและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

 
(6) ในกรณีที(ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที(ที(ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื(องใดนอกเหนือจากเรื(องที(ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที(มีการแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือเพิ(มเติมข้อเท็จจริงประการใด   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เหน็สมควร 
 
  กิจการใดที(ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที(ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที(ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
 

 ลงชื(อ          ผู้มอบฉนัทะ 

                         (                    ) 
 
 ลงชื(อ          ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                         (                    ) 
 
 ลงชื(อ          ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                         (                    ) 
 
 ลงชื(อ          ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                         (                    ) 
 
หมายเหตุ  
1.    หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ?ใช้เฉพาะกรณีที(ผู้ ถือหุ้นที(ปรากฏชื(อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั ?งให้คสัโตเดียน (Custodian)             

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั ?น  
2.     หลกัฐานที(ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ  

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3.     ผู้ ถือหุ้นที(มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น     
        ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื(อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
4. วาระเลอืกตั ?งกรรมการสามารถเลอืกตั ?งกรรมการทั ?งชดุหรือเลอืกตั ?งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที(มีวาระที(จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที(ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ(มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

ตามแนบ 



 
 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

      นายกาํธร ศิลาอ่อน 

   

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการสรรหา  /    

กรรมการอิสระ  

วนัที>ได้รับการแต่งตัBงให้ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554  

อายุ   49 ปี 

ประวติัการศึกษา 

» 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 
ประวติัการอบรม 

» 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) 

» 2551 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

 

 

 

 



 
 

นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 

 

ประสบการณ์ 

»  เมษายน 2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

บริษทั พรีเชียส ชิพปิO ง จาํกดั (มหาชน) 

»  มกราคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

จาํกดั (มหาชน)  

»  กรกฎาคม 2557 - 2560 ผู ้อ ํานวยการฝ่าย Supply Chain บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) 

»  มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา 

  บริษทั พรีเชียส ชิพปิO ง จาํกดั (มหาชน) 

»   2554 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล 

   บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 

»  2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง 

»  2542 - 2547 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส Investment Banking 

  บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

»  2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., 

  New York, USA and Singapore 

»  2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ 

  ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

»  2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้ 

อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  

   บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื>น 

บริษัทที>เกี>ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี  

บริษัทที>ไม่เกี>ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที>จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษัทที>เกี>ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื>น กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหาร 

ธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 



 
 

นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 

 

จํานวนหุ้นที>ถือ (หุ้น) ณ สิBนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 
ณ วนัที>  

1 มกราคม 2562 

ได้มา 

ในปี 2562 
จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที> 

เพิ>มขึBน (ลดลง)  

ในปี 2562 

ณ วนัที> 

31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีVยงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้Vมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืVนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

การประชุมในปี 2562 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทัBงหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครัO ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กจิการ 

5/5 ครัO ง 

การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัO ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัO ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา 
 
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

วนัที>ได้รับการแต่งตัBงให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554  

คณะกรรมการฯ  

อายุ 60 ปี 

ประวติัการศึกษา 

» 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  

» 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University  

ประวติัการอบรม 

» 2560 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร Advanced Audit Committee, Class  

   25/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2558 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร 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 จากตลาดหลกัทรัพย ์

   แห่งประเทศไทย 

» 2555 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   

   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

» 2548 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 จาก 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2546 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ  

   บริษทัไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 

» 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

  บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 



 
 

นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 

 

» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 

» 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์อื>นๆ 

» สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

» พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

» ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั 

» มีนาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืVอสงัคม จาํกดั 

» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 

» มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

» พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืVอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

» มีนาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 

» ธนัวาคม 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

» พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

» พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

» มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสญัญาซืOอขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 

   จาํกดั (มหาชน) 

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิO ง จาํกดั (มหาชน) 

» พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

» พฤษภาคม 2552 – กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ทีVบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

» พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีVบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

» ปัจจุบนั กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 

» ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

» 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

» 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 

» 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน) 

» 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 

» 2538 - 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิa  บาร์นี 

» 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 

» 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 

» 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 

» 2528 - 2531 เจา้หนา้ทีVพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 



 
 

นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 

 

อาชีพหลกั รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีVบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ 

 ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื>น 

บริษัทที>เกี>ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที>ไม่เกี>ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที>จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีVบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์

ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืVอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

 บริษัทที>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืVอสงัคม จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

4. กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
บริษัทที>เกี>ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื>น 1. กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 

2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จํานวนหุ้นที>ถือ (หุ้น) ณ สิBนปี พ.ศ. 2562 

รายละเอยีด 
ณ วนัที>  

1 มกราคม 2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที> 

เพิ>มขึBน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที> 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีVยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืVนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

การประชุมในปี 2562 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทัBงหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครัO ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัO ง 

 




