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สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
Enclosure No.4 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form A (General Form) 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E.  2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
เขียนที่ ................................................................................ 

 Written at 
วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

(1)ข้าพเจ้า ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
 I/We     Nationality 

อยูบ้่านเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ..................................................................................... 
Residing at  Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................................จงัหวดั .............................................................รหสัไปรษณีย์ .............................................. 
Amphur/Khet    Province         Postal Code 
 

(2)เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
    Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited 

โดยถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสียง 
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

 
(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint: 

(1)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(3)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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นายออเสน การบริสทุธ์ิ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Mr. Orsen Karnburisuthi (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee 
ที่อยูเ่ลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 
สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไม่มี- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None- 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2562 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 

year 2018 
 
ในวนัองัคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เวลา 10.00 น. 
On Tuesday 30  April 2019    at     10.00 a.m. 
ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

10120 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok 10120 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

หมายเหต ุ
Remark 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy-holder to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
Enclosure No.4 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form B. ( Proxy Form containing specific details) 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E.  2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่ ................................................................................ 

 Written at 
วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

(1)ข้าพเจ้า ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
 I/We     Nationality 

อยูบ้่านเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ..................................................................................... 
Residing at  Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................................จงัหวดั .............................................................รหสัไปรษณีย์ .............................................. 
Amphur/Khet    Province         Postal Code 
 

(2)เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
    Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสียง 
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

 
(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint: 

(1)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(3)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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นายออเสน การบริสทุธ์ิ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Mr. Orsen Karnburisuthi (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee 
ที่อยูเ่ลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 
สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไม่มี- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : -None- 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2562 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 

year 2019 
 

 ในวนัองัคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เวลา 10.00 น. 
 On Tuesday 30 April 2019    at     10.00 a.m. 
 ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok 
10120 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
    I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที่ 1          พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda No.1    To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 2         รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561  
Agenda No.2 To acknowledge the Company’s performance for the Year 2018 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
Agenda No.3 To consider and approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal 

year ended December 31, 2018 and to acknowledge the report of the auditors 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
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(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 4          พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 2561 
Agenda No.4 To consider and approve the allocation of the profit from the operating results for the year 2018  
 as legal reserve 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 5           พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2561  
Agenda No.5 To consider and approve the dividend payment for the year 2018 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 6          พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.6  To consider and approve the re-election of directors in place of the directors who retire by rotation 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

1. นายเอนก พิเชฐพงศา : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Mr. Anek Pichetpongsa : Chairman of The Board / Chairman of Nomination & Remuneration Committee 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

2. นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ : รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Mr. Sunchai Nuengsit : Vice Chairman of the Board / Executive Director / Chief Executive Officer 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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3. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 Mr. Mark David Remijan : Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Nomination & 
Remuneration Committee 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 7          พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562  
           ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจา่ยเงินโบนสักรรมการ ประจ าปี 2562 
Agenda No.7 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and audit committees 

for the year 2019 in term of meeting allowance and approve in principle of director bonus for operating 
year 2019 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 8          พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the 

year 2019 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 9          พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.9 Other business (if any) 

 
(5)การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our 

voting as a shareholder. 
 
(6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ
มิสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/We Have not specified my/our voting intention in any 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 deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, expect in case that the proxy dose not vote according to my/our intention(s) 
specified in Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

 
หมายเหต ุ
Remark 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 several proxies for splitting votes. 
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ข้อมูลกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

ชื่อ-สกุล นายออเสน การบริสุทธ์ิ  
อาย ุ 48 ปี 
ที่อยู ่ เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 

ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท 
  บริหารการจดัการ สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 152/2018 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 16/2559  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

ประสบการณ์การท างาน 2549-ปัจจบุนั ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
                            บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
2545-2549 ผู้จดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ 
                            บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  
2542-2545 Assistant Vice President 
                            Merrill Lynch Investment Managers  
2560-ปัจจบุนั กรรมการ  
                            สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2561) 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                                     -  ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                                   -  ไมม่ี 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท               -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  3/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 3/4 ครัง้ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

ชื่อ-สกุล นายออเสน การบริสุทธ์ิ  
อาย ุ 48 ปี 
ที่อยู ่ เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 

ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท 
  บริหารการจดัการ สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 152/2018 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 16/2559  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

ประสบการณ์การท างาน 2549-ปัจจบุนั ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
                            บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
2545-2549 ผู้จดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ 
                            บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  
2542-2545 Assistant Vice President 
                            Merrill Lynch Investment Managers  
2560-ปัจจบุนั กรรมการ  
                            สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2561) 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                                     -  ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                                   -  ไมม่ี 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท               -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  3/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 3/4 ครัง้ 

(ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2561) 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ ไมม่ี 
สดัสว่นหุ้นท่ีถือ (ตามมาตรา 258) 
ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 

ไมม่ี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. ไมเ่ป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี      ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ 

           (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุบิ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
 
 


