
 

 

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       เดือน     พ.ศ.   

(1) ขาพเจา    สัญชาติ   
อยูบานเลขที่    ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม    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                    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2552 ในวนัที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พรอมทั้งรายงานของ

ผูสอบบัญชี 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 

- เพื่อรับทราบ -  
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 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผลและเงินสด สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม 

 วาระที่ 8.1   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 64,368,443 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับ
สําหรับการจายหุนปนผล  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราว

กันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 วาระที่ 9.1 ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 9.2 ดร. ศิริ การเจริญดี 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
วาระที่ 9.3 นายอัศวิน คงสิริ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 10.1 อนุมัติการจายคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 10.2 อนุมัติการจายคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
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 วาระที่ 10.3 อนุมัติการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจําป 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
  วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด  30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกําหนดจํานวนเงินคา

สอบบัญชีประจําป 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)  (เมอรเมด) ออกใบสําคัญแสดงสิทธจิํานวน 

3,000,000 หนวยใหพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) และบริษัทยอยของเมอรเมด ภายใต

โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (ESOP Scheme) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

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) 

ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ในวันที ่30 มกราคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด 
โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น
ดวย 

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

 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 
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ประวัติกรรมการอิสระ 
(ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  

 
 

ชื่อ นายบียอรน ออสตรอม 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ สวีเดน 
อายุ 62 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551) 
 – ไมมี – 

ท่ีอยู เลขที่  28/1  ถนนหมื่นเงิน ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัด
ภูเก็ต 83150 

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

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุนที่ 64/2005) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
 
ม.ค. 48 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
ต.ค. 43 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
2540 – 2543 ที่ปรึกษา สมาคมขนสงสินคาทางทะเล ประเทศสิงคโปร 
2529 – 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 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 - ไมมี - 
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ชื่อ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 59 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551) 
 – ไมมี – 
ท่ีอยู เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี Management Science จาก Colorado State University สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณการทํางาน 
 
พ.ค. 50 – ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทนและ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการสรรหา  
2533 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการคาตอบแทน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
2548 – 2549 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ ธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
 คาตอบแทนและกรรมการสรรหา  
2547 – 2548 ผูบริหารควบคุมงานดานการตรวจสอบภายใน บริษัท จีอี มันนี่ ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 
2546 – 2547 ผูจัดการ สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
2542 – 2545 ประธานฝายปฏิบัติการ (COO) บริษัท อัลฟา แคปปตอล เอเอ็มซี 
2534 – 2541 กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
2529 – 2534 ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
2520 – 2534 รองประธาน ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
2518 – 2520  เจาหนาที่สินเชื่อ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
2516 – 2517 เจาหนาที่สินเชื่อ บริษัท คอนติเนนทัล อิลินอยส ประเทศไทย จํากัด 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 - ไมมี - 
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ชื่อ นางปรารถนา มงคลกุล 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 44 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551)
 20,000 หุน 

ท่ีอยู เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

วุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

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

 - หลักสูตร Chief Financial officer Certificate Program รุนที่ 1 จากสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ประสบการณการทํางาน 
 
ม.ค. 50 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 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 ผูอํานวยการดานการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 - ไมมี - 
 


