
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy (Form C) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____________________ 

Shareholder’s Registration No. 

เขียนที�_____________________________ 

Written at 

วนัที� _____เดือน __________พ.ศ._______ 

Date           Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า__________________________สญัชาติ________อยู่บ้านเลขที�__________ถนน___________________ 

 I/We     Nationality         Residing at                 Road 

ต�าบล/แขวง___________________อ�าเภอ______________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

Tambol/Khwaeng            Amphur/Ket     Province  Postal code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ�ากดั (มหาชน)  

 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 

โดยเป็นผู้ถือหุ้นจ�านวนทั �งสิ �นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั________________เสียง ดงันี � 

Holding the total amount of          Shares and have the rights to vote equal to         Votes as follows: 

 หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________เสียง 

 Ordinary share                               Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________เสียง 

 Preference share                   Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 Hereby appoint 

1) ชื�อ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

     Name                 age            years, 

อยู่บ้านเลขที�________________ถนน__________________________ต�าบล/แขวง_______________________ 

Residing at               Road    Tambol/Khwaeng 

อ�าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย์_____________หรือ

Amphur/Ket       Province                              Postal code       or 

2) ชื�อ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

     Name                 age            years, 

อยู่บ้านเลขที�________________ถนน__________________________ต�าบล/แขวง_______________________ 

Residing at               Road    Tambol/Khwaeng 

อ�าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย์_____________หรือ

Amphur/Ket       Province                              Postal code       or 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20Baht 



 

3) ชื�อ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

     Name                 age            years, 

อยู่บ้านเลขที�________________ถนน__________________________ต�าบล/แขวง_______________________ 

Residing at               Road    Tambol/Khwaeng 

อ�าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย์_____________หรือ

Amphur/Ket       Province                              Postal code       or 

  

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวนัจันทร์ที� 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 ณ 

สถานที� ไบเทค บางนา เลขที� 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และ

สถานที�อื�นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual 

General Meeting of Shareholders for the year 2019 on 29 April 2019 at 14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - 

MR212) at Bitec Bang-na,No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260orsuch other date, time and 

place as the meeting may be adjourned. 

   

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 o มอบฉนัทะตามจ�านวนหุ้นทั �งหมดที�ถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 o มอบฉนัทะบางสว่น คือ หุ้นสามญั_____________หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้_____________เสียง 

 Grant partial shares of Ordinary share           share, and have the rights to vote equal to      vote 

  

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั �งนี � ดงันี � 

 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 
วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2018 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

oเห็นด้วย   o  ไมเ่ห็นด้วย   o  งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 

 

 



 

วาระที�  2  พจิารณารับรองรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา และรายงานประจ�าปี 

2561 ของคณะกรรมการ 

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 

2018 and annual report prepared by the Board of Director 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย___________เสียง      o ไมเ่ห็นด้วย________เสียง   o  งดออกเสียง_________เสียง 

      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทปี 2561 ซึ�งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และ

รายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 

31 December 2018 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย___________เสียง      o ไมเ่ห็นด้วย________เสียง   o  งดออกเสียง_________เสียง 

      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที� 4  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561 

Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2018 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย___________เสียง      o ไมเ่ห็นด้วย________เสียง   o  งดออกเสียง_________เสียง 

      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที� 5  พจิารณาแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบก�าหนดออกตามวาระ 

Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired  

by rotation 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 



 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

oการแต่งตั �งกรรมการทั �งชุด 

The appointment of all directors 

o เห็นด้วย___________เสียง   o ไมเ่ห็นด้วย________เสียง  o  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve                 Votes        Disapprove        Votes       Abstain                   Votes 

oการแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 The appointment of certain directors as follows: 

1. นางไทศกิา  ไพรสงบ 

 Mrs.Taisika  Praisangub 

o เห็นด้วย   o  ไมเ่ห็นด้วย   o  งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 

2.นางสาวชนญัญา  ยงวงศ์ไพบลูย์ 

Miss Chananya  Yongvongphaiboon 

o เห็นด้วย   o  ไมเ่ห็นด้วย   o  งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 

 

วาระที� 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2562 

Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2019 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย___________เสียง      o ไมเ่ห็นด้วย________เสียง   o  งดออกเสียง_________เสียง 

      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั �งผู้ตรวจสอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2562 

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2019 and to fix their 

remuneration 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย___________เสียง      o ไมเ่ห็นด้วย________เสียง   o  งดออกเสียง_________เสียง 

      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

 
 



 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda No.8 Other business (if any) 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย___________เสียง      o ไมเ่ห็นด้วย________เสียง   o  งดออกเสียง_________เสียง 

      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี � ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั �นไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated 

in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder. 

 

(7) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน

กรณีที�ที�ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการ

แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า

ได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in 

case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 

including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all respects. 

 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท�าเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 

myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form 

         

หมายเหต ุ/ Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น 

Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  

Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(2.1) หนงัสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder. 



 

(2.2) หนงัสือยืนยันวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ�านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may 

not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเตมิได้ในใบประจ�า

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached 

supplemental Proxy form C. 

 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ�ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ�าปี 2562 ในวันจันทร์ที� 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 

MR211 - MR212 ณ สถานที�  ไบเทค บางนา เลขที� 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที�จะพึงเลื�อนไป

ในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 shall be held on 29 April 2019 at  

14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 

10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

  

วาระที�______________

เรื�อง______________________________________________________________________________________ 

Agenda  Re: 

o (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย o  ไมเ่ห็นด้วย  o  งดออกเสียง  

     Approve               Disapprove        Abstain 

วาระที�______________

เรื�อง______________________________________________________________________________________ 

Agenda  Re: 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย o  ไมเ่ห็นด้วย  o  งดออกเสียง  

     Approve              Disapprove       Abstain 



 

 

วาระที�______________

เรื�อง______________________________________________________________________________________ 

Agenda  Re: 

o (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

o (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

o เห็นด้วย o  ไมเ่ห็นด้วย  o  งดออกเสียง  

     Approve Disapprove        Abstain 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ�าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

(                                                 ) (                                                 )

(                                                 ) (                                                 )

ผูร้บัมอบฉนัทะ/

Proxy

ผูร้บัมอบฉนัทะ/ 

Proxy

ลงชือ่/

Signed

ลงชือ่/

Signed

ลงชือ่/

Signed

ลงชือ่/

Signed

ผูม้อบฉนัทะ/

Grantor

ผูร้บัมอบฉนัทะ/

Proxy

 
 

 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

เพื�อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

1. ชื�อ   :  นายพบิลูศกัดิ�  อรรถบวรพศิาล  

อาย ุ    :  67  ปี 

ที�อยู่ที�ตดิตอ่ได้   :    44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบรีุ 18000 

ต�าแหน่ง    :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วฒุิการศกึษา   :  ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาไฟฟ้าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผา่นการอบรม  :  หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 123/2016 

ประวตักิารท�างาน  

 2558 –ปัจจบุนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท เอเซีย เมทลั จ�ากดั (มหาชน) 

       2540-2556    ผู้ช่วยผู้จดัการทั�วไปบมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ 

 2528-2540   ผู้จดัการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ 

 2521-2528   หวัหน้าแผนกซ่อมไฟฟา้ บริษัทเหลก็สยาม จ�ากดั 

 2520-2521   วศิวกรการไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 2518-2520   วศิวกรองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย    

      การมี/ไมมี่ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครั �งนี � 

 ต�าแหน่งในกิจการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธรุกิจของบริษัทที�อาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 

 การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ 

 ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น: ไมมี่  

 ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไมมี่ 

 

2. ชื�อ  :  นางไทศกิา ไพรสงบ 

 อาย ุ  :  68 ปี 

 ที�อยู่ที�ตดิตอ่ได้  :  เลขที� 55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางแก้ว  

     อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 วฒุิการศกึษา  :  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเซีย 

 ผา่นการอบรม  :  หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)  

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 15/2004 

    หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   



 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� �/�00� 

 ประวตักิารท�างาน   

 2547– ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเซีย เมทลั จ�ากดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จ�ากดั  

 2542 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัทบญุศริิเรียลเอสเตส จ�ากดั 

 

 2547 –2552   ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ�ากดั (มหาชน) 

 

 2545 – 2546   ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากดั (มหาชน) 

 

 2543 – 2544   ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจ � ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากดั (มหาชน) 

 การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครั �งนี �  

 ต�าแหน่งในกิจการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกับธรุกิจของบริษัทที�อาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 

 การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ 

 ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น: ไมมี่  

 ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไมมี่ 

 

3.  ชื�อ   : เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 

 อาย ุ   : 84 ปี 

 ที�อยู่ที�ติดตอ่ได้   : เลขที� ��, ��/1 หมู ่� ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางแก้ว  

     อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 ต�าแหน่ง   : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 วฒุิการศกึษา   : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการตา่งประเทศ) 

มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์  

      ผา่นการอบรม   : หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 19/�00� 

    หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 18/�00� 

     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นที� 1� (ACP) 

     รุ่นที� 18/�00� 

     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นที� 1� (ACP)  

ประวตักิารท�างาน  

 2547 –ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   บริษัท เอเซีย เมทลั จ�ากดั (มหาชน) 

 ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 



 

    บริษัท ไอที ซิตี � จ�ากดั (มหาชน) 

     กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของสภาลกูเสือแห่งชาติ 

     กรรมการบริหารคณะกิจการลกูเสือชาวบ้าน 

     กรรมการสภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 

     กรรมการสมาคมตดิตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย 

     ที�ปรึกษาสมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

     ที�ปรึกษาสมาคมต�ารวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย 

     ผู้ประนีประนอมประจ�าศาลจงัหวดัธญับรีุ 

  ที�ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการกิจการลกูเสือ  

  คณะกรรมาธิการการศกึษาวฒุิสภา 

  ประธานกรรมการ หมูบ้่านจดัสรรวรบูลย์ 

  ที�ปรึกษาสมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

 การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครั �งนี � 

 ต�าแหน่งในกิจการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธรุกิจของบริษัทที�อาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 

 การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ 

 ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น: ไมมี่  

 ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไมมี่ 

 

 

 

 


