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สิ่งที่สงมาดวย 5 
ประวัติกรรมการอิสระ 

(ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  
 

 

ช่ือ นายบียอรน ออสตรอม 

ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ สวีเดน 

อายุ 61 ป 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 16 

กรกฎาคม 2550) 

 – ไมมี – 

ที่อยู 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) จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
 
ม.ค. 2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

ม.ค. 2548 – พ.ค. 2549 กรรมการกําหนดคาตอบแทน 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       

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 

 - ไมมี - 
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ช่ือ ดร. ศิริ การเจริญดี 

ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 59 ป 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 16 

กรกฎาคม 2550) 

 3,000 หุน 

ที่อยู 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) จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 60/2005) จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
 
2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

2539 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 

2542 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง 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 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 

 - ไมมี - 
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ช่ือ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 43 ป 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 16 

กรกฎาคม 2550) 

 20,000 หุน 

ที่อยู เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

วุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - Chief Financial Officer Certification Program 1 

 - The Institute of Certified Accounting and Auditors of Thailand 

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
 
ม.ค. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

2542 - ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2541 - ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงนิ 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 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 

 - ไมมี - 

 


