
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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 และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                           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 
ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขต     
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 

      หุนสามัญ    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได               เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได               เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด    เสียง 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  



 

 หนา 2 จาก 7 

 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีสิ้นสดุ 30 กันยายน พ.ศ. 
2550 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงาน ป 2550 การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 
การจายเงินปนผล และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล 

วาระที่ 5.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

วาระที่ 5.3 พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 วาระที่ 6.1 ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 6.2 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

วาระที่ 6.3 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

วาระที่ 6.4 นางโจอี้ ฮอรน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  



 

 หนา 3 จาก 7 

   วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ
บัญชีประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการซื้อเรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลํา จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ      ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณทีี่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก

และดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจาํนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมาแกรนด 
โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 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 
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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) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (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 - 
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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) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

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

 


