
 
 
 
 
 

 

 
 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 

สําหรับผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ 
 

และแตงตั้งให คัสโตเดียน (Custodian)  
 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน



 หนา 1 จาก 7 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่    
วันที่       เดือน     พ.ศ.   

(1) ขาพเจา              
สํานักงานตั้งอยูเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต       จังหวัด     รหัสไปรษณีย    
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)ใหกับ         
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั                           เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 
หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 

(2) 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 คร้ังที่ 
1/2553 ในวันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ   หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ   หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได   เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด     เสียง 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 
2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรับรองรายงาน

ประจําป 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 
 



 

 หนา 2 จาก 7 

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พรอมทั้ง
รายงานของผูสอบบัญชี 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

วาระที่ 5.1 นายสตีเฟน ฟอรดแฮม 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
วาระที่ 5.2 นางปรารถนา มงคลกุล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
วาระที่ 5.3 นางโจอี้ ฮอรน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
วาระที่ 5.4 นายเทอรเจ สเกา 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด  30 กันยายน พ.ศ. 2553 และกําหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญชี

ประจําป 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษทัฯ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบรษิัทฯ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 
 



 

 หนา 3 จาก 7 

 วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)  (เมอรเมด) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 4,000,000 
หนวยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) และบริษัทยอยของ เมอรเมด ภายใตโครงการ
เสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   
 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนัน้ไม

ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรบัอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 



 

 หนา 4 จาก 7 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ในวันที ่29 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด 
โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น
ดวย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระที่    เรื่อง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 หนา 5 จาก 7 

ประวัติกรรมการอิสระ 
(ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  

 
 

ชื่อ นางปรารถนา มงคลกุล 

ตําแหนง กรรมการอิสระ 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 45 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) 22,000 หุน 
ท่ีอยู เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง กรุงเทพฯ 10260 

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Chief Financial officer Certificate Program รุนที่ 1 จากสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ประสบการณการทํางาน 
 
มี.ค. 52 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
ม.ค. 50 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
2541 – ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
2535 – 2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญและ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการดานการเงินและบัญชี  

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 เปนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและเปนผูถูกเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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ชื่อ ดร. ศิริ การเจริญดี 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 61 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) – 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 
 
ม.ค. 50 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 กําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา  
2552– ปจจุบัน กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบัน ธนาคารแหงประเทศไทย 
 การเงินและกรรมการ  
2551 – ปจจุบัน กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบัน ธนาคารแหงประเทศไทย 
 การเงิน  
2543 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 
2542 – ปจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
 ตรวจสอบ  
2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) 
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 
2546 กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
2539 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
2534 – 2541 ผูชวยผูวาการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย 
2535 – 2540 ผูชวยผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 - ไมมี - 
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ชื่อ นายอัศวิน คงสิริ 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 63 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) – ไมมี – 

ท่ีอยู เลขที่ 54 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม - West Downs, Winchester, Hampshire, England 
- Charterhouse, Godalming, Surrey, England.  G.C.E. 'A' Levels in Politics and 

Economics, Latin, Greek and Classical History 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, 

England  
- Banff School of Advanced Management, Alberta, Canada 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 

(ปรอ.) รุนที่ 6 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 5/2001 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program 

(DCP) รุนที่ 11/2001 

ประสบการณการทํางาน 
 
ม.ค. 52 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 
2548 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2548 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหา  
2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund 
2546 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 และพิจารณาผลตอบแทน  
2546 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเค เพลส จํากัด 
2542 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน) 
2536 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 
 สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
2524 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
 สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 - ไมมี - 

 


