
 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
สําหรับบุคคลธรรมดา 

และนติิบุคคล 
• กรุณาลงนามในหนาที ่3 และแนบสําเนาบัตรประชาชน 

• กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนีท้ั้งชุด พรอมทั้งใบ
บารโคดมาดวย และสงกลับคืนบริษัทฯ ทั้งฉบับ 

• ในกรณทีี่ทานตองการใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงแทน
ทาน ตามที่ผูรบัมอบฉันทะเหน็สมควรในวาระการประชุม
ใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หนาขอ (ก) ของวาระการ
ประชุมดังกลาว 

• ในกรณทีี่ทานตองการใหผูรับมอบฉันทะ ออกเสียงแทน
ทาน ตามความประสงคของทานในวาระการประชุมใดๆ 
โปรดกาเครื่องหมาย X หนาขอ (ข) ของวาระการประชุม
ดังกลาว 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่    
วันที่       เดอืน     พ.ศ.   

 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ   

อยูบานเลขที่    ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                           เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 
หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
(1)                อายุ           ป  

อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต     จังหวัด      รหัสไปรษณีย             หรือ 

(2)                อายุ           ป  
อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต     จังหวัด      รหัสไปรษณีย             หรือ 

(3)                อายุ           ป  
อยูบานเลขที่    ถนน   ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย                    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ คร้ังที่ 
1/2551 ในวนัที ่31 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด โรงแรมอโนมา เลขที ่99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุครั้งนี้ ดังนี ้

 วาระที ่1 เรื่องพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทัฯ คร้ังที่ 1/2550 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที ่2 เรื่องพิจารณารบัทราบและอนุมตัิผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน พ.ศ. 
2550 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที ่3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม  สําหรับปบัญชีส้ินสุด  30   กนัยายน 
พ.ศ. 2550 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญช ี

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
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 วาระที ่4 เรื่องพิจารณารบัทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษทัฯ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที ่5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงาน ป 2550 การจดัสรรเงินสํารองตาม
กฎหมาย การจายเงินปนผล และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล 

วาระที ่5.1 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที ่5.2 พิจารณาและอนุมตัิการจายเงินปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

วาระที ่5.3 พิจารณาและอนุมตัิการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที ่6 เรื่องพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระ 

 วาระที ่6.1 ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที ่6.2 ม.ล. จนัทรจฑุา จนัทรทัต 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง   

วาระที ่6.3 นายศักดิ ์เอื้อชูเกียรติ  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

วาระที ่6.4 นางโจอี้ ฮอรน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

   วาระที ่7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
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 วาระที ่8 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุด  30 กนัยายน พ.ศ. 2551 และกาํหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชปีระจาํป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที ่9 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการซื้อเรือส่ังตอใหมจํานวน 4 ลาํ จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 วาระที ่10 เร่ือง พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถาม)ี 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบไุวไมชัดเจน หรือในกรณทีีท่ี่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มกีารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะ ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

หมายเหต ุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลอืกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบไุวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมผูถอืหุนสามัญ คร้ังที ่1/2551 ในวันที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด โรงแรมอโน
มา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนา 5 จาก 7 

ประวัติกรรมการอิสระ 
(ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  

 
 

ชื่อ นายบียอรน ออสตรอม 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ สวีเดน 
อายุ 61 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันที่ 10 
มกราคม 2551) 

 – ไมมี – 

ท่ีอยู เลขที่  28/1  ถนนหมื่นเงิน ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 83150 

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม - Bachelor of Law, Stockholm University Norra Real, Stockholm, Sweden 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุนที่ 64/2548) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
 
ม.ค. 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
เม.ย. 2548 – มี.ค. 2550 กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 
2540 – 2543 ที่ปรึกษา สมาคมขนสงสินคาทางทะเล ประเทศสิงคโปร 
2538 - 2543 ผูจัดการสาขาและรองประธาน

กรรมการบริหาร 
ธนาคารคริสเตียเนีย สาขาสิงคโปร 

ก.ย. 2529 – ส.ค. 2543 รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารคริสเตียเนีย สาขาสิงคโปร 
2528 – 2529 กรรมการ  Asia Shipping Group , ธนาคาร พีเค คริสเตียเนีย ฮองกง 
2522 – 2527 กรรมการ แบงก เดอ ลา โซสิเอตเต ฟนานซิแยร ยูโรเปยน ปารีส 
2518 – 2522 ผูบริหารอาวุโส ธนาคาร แฮมโบรส แบงค ลอนดอน       

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 

 - ไมมี - 

 

 

 

 



 

 หนา 6 จาก 7 

ชื่อ ดร. ศิริ การเจริญดี 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 59 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ  
(ณ วันที่ 10 มกราคม 2551) – ไมมี – 

ท่ีอยู เลขที่ 44/2 หมู 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม - Ph.D.-Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash 
University, Australia 

 - M.Ec.-Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, 
Australia 

 - B.Ec. (Hons)-Economic Statistics, University of Sydney, Australia 

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 4/2003) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 60/2005) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
 
2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

2539 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
2542 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
 และกรรมการ  
2543 - ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการและ บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 
2548 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) 
2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 
2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 
2546 กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
2534 - 2541 ผูชวยผูวาการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 
2535 - 2540 ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 

 - ไมมี - 
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ชื่อ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 43 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ  
(ณ วันที่ 10 มกราคม 2551) 20,000 หุน 

ท่ีอยู เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - Chief Financial Officer Certification Program 1 

 - The Institute of Certified Accounting and Auditors of Thailand 

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
 
ม.ค. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
2542 - ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2541 - ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
2539 - 2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
2535 - 2539 ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
2533 - 2535 ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอรพอรตกราวดเซอรวิสเซส จํากัด 
2529 - 2531 หัวหนาหนวยการเงิน องคการ USAID/THAILAND 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 

 - ไมมี - 
 


