
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2562
18 เมษายน 2562

MUANGTHAI CAPITAL PCL
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พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
มาตรา 103 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ท่ี 37 ไดก้าํหนดองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ไวด้งัน้ี

l ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและ

l ตอ้งมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม(1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
ทั้งหมด

องค์ประชุมผู้ถือหุ้น
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ทุนจดทะเบียน

• บริษทัมีหุน้สามญัทั้งหมด 2,120,000,000 หุน้

• มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

• เป็นทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 2,120,000,000 บาท
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หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

• หน่ึงหุน้มีสิทธิออกไดห้น่ึงเสียง

• ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ

• การนบัเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมเพ่ือลงมติในเร่ืองใด ถา้ไม่มีท่าน
ใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหถื้อเป็นมติเอกฉนัท์
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หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

• หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัร

ลงคะแนนท่ีท่านไดรั้บและขอความกรุณายกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับ

บตัรลงคะแนนดงักล่าวมารวมคะแนนท่ีหน่อยรวมคะแนนกลางต่อไป

• จะนาํเฉพาะเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในท่ีประชุมไปหกัออก

จากจาํนวนเสียงท่ีมาประชุมทั้งหมด

• เน่ืองจากการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้

และผูรั้บมอบฉนัทะ ดงันั้น จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้

ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั
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การเกบ็บัตรลงคะแนนทีเ่หลือ

• บริษทัฯ จะเกบ็ใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระ

เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ต่อไป
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ระเบียบวาระที ่1

• รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561

• ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561
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ระเบียบวาระที ่2

• รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจําปี 2561

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้าํเสนอผลการดาํเนินงาน การวเิคราะห์และ

คาํอธิบายของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ หนา้ท่ี 104 ถึง 122
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58,039 

81,976 

2560 2561
รายไดร้วม (ลา้นบาท)

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561
สรปุผลการดําเนนิงานทีสํ่าคญั

35,622 

48,047 

2560 2561

7,470 

10,417 

2560 2561

2,501 

3,713 

2560 2561

ยอดลกูหนีค้งคา้ง (ลา้นบาท)

กําไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)

THB Mil. THB Mil. 

1.12%
หนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได(้NPL)

3,279
สาขา

ยอดปลอ่ยสนิเชือ่ใหม ่(ลา้นบาท)
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+ 23,937MB
41.2% yoy

+ 12,425MB
34.9% yoy

+ 2,947MB
39.5% yoy

+ 1,212MB
48.5% yoy



12,471 
20,232 

37,717 

58,039 

81,976 

2557 2558 2559 2560 2561

การเตบิโตของยอดปลอ่ยสนิเชือ่ใหม่

ลา้นบาท

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (ตอ่)
การเตบิโตของยอดปลอ่ยสนิเชือ่ใหม่
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รถจักรยานยนต์
41.01%

รถยนต์
23.87%

รถเกษตร
5.04%

สว่นบคุคล
12.37%

นาโนไฟแนนซ์
4.98%

ทีด่นิ
12.73%

สดัสว่นยอดปลอ่ยแยกตามหลกัประกนั

+ 23,937MB
41.2% yoy



การเตบิโตของลกูหนีค้งคา้ง

7,448 
12,630 

23,541 

35,622 

48,047 

2557 2558 2559 2560 2561

506 
940 

1,664 

2,424 

3,279 

No of Branch

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (ตอ่)
การเตบิโตของยอดลกูหนีค้งคา้ง

ลา้นบาท
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รถจักรยานยนต์
34.97%

รถยนต์
32.04%

รถเกษตร
4.33%

สว่นบคุคล
10.25%

นาโนไฟแนนซ์
4.61%

ทีด่นิ
13.80%

การจัดกลุม่แยกตามประเภทหลกัประกนั

สนิเชือ่มากกวา่ 85% อยูภ่ายใตก้าร
กํากบัโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย

+ 12,425MB
34.9% yoy



378.04%

287.61%
257.35% 265.41% 277.71%

325 336 

646 

1,171 

1,499 

102 117
251

441
540

2557 2558 2559 2560 2561
สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู(Provision) หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้(Gross NPL)

1.37%

0.92%
1.07%

1.24%
1.12%

ลา้นบาท

อตัราสว่นคา่เผือ่หนี้
สงสยัจะสญูตอ่หนีท้ีไ่ม่

กอ่ใหเ้กดิรายได ้
(Coverage Ratio)

อตัราสว่นหนีท้ีไ่ม่
กอ่ใหเ้กดิรายได ้

(NPL Ratio)

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (ตอ่)
การตัง้สํารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู
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1,567 2,225 4,019 6,795 
9,544 

289 
334 

452 

675 

873 

2557 2558 2559 2560 2561
รายได้ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมการให้สนิเช่ือ รายได้อ่ืน

84.43%

86.95%

89.89%
90.96%

91.62%

อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมการให้สินเช่ือตอ่รายได้รวม

25.21%
23.97% 23.48% 23.91% 23.79%

19.23% 19.01%
20.65% 20.85% 20.26%

5.98% 4.96%
2.83% 3.06% 3.53%

2557 2558 2559 2560 2561

ดอกเบีย้รับ

สว่นตา่งอตัรา
ดอกเบีย้(NIM)

ดอกเบีย้จา่ย

ลา้นบาท

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (ตอ่)
รายไดแ้ละอตัราสว่นทางการเงนิ

รายได ้
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อตัราสว่น

10,417

7,470

4,471

2,559
1,856

+ 2,947MB
39.5% yoy



544 
825 

1,464 

2,501 

3,713 

2557 2558 2559 2560 2561

29.32%
32.24% 32.74% 33.47%

35.65%

อตัรากําไรสทุธ ิ
(Net Profit Margin)

THB Mil. THB Mil. 

15.45% 15.34%

23.72%

31.99%
34.96%

2557 2558 2559 2560 2561

ลา้นบาท

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (ตอ่)
ความสามารถในการทํากําไร
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อตัราผลตอบแทนผู ้
ถอืหุน้ (ROE)



คา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิงาน

+36.2% yoy

THB Mil. THB Mil. 

896 
1,275 

2,000 

3,012 

4,103 

2557 2558 2559 2560 2561

56.35% 54.68%
48.42%

44.28% 44.01%

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ย
ตอ่รายได ้

(Cost to Income ratio)

ลา้นบาท

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (ตอ่)
คา่ใชจ้า่ยและอตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยตอ่รายได ้
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5,106 5,652 6,692 8,943 12,299 3,671 7,431 
17,733 

28,009 

36,847 

2557 2558 2559 2560 2561
ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Equity) หนีส้ินรวม (Liability)

0.72

1.31

2.65
3.13 3.00

ลา้นบาท

D/E Ratio

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (ตอ่)
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio)
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน

• เกีย่วกบันโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  

• บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ 

และไดย้ืน่แบบประเมินตนเองใหท้างสมาคมฯพิจารณาอยู ่   

คาดวา่จะทราบผลการอนุมติัในเร็ววนัน้ี
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ระเบียบวาระที ่3

• พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

o ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา

พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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ระเบียบวาระที ่4

• พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรของบริษทัและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561

o ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา

คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 27,600,000 บาท โดยใหทุ้นสาํรองตามกฎหมาย มีจาํนวนไม่นอ้ยวา่ 10%

ของทุนจดทะเบียน

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2561

ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท จาํนวน 2,120,000,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 551,200,000 บาท

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล(Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562

และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ระเบียบวาระที ่5

• พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัทีต้่องออกตามวาระประจาํปี 2562

• กรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งประจาํปี 2562 มีดงัน้ี

1.  พลเรือเอกอภชิาต.ิ    เพง็ศรีทอง

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

2.   นายชูชาต ิ   เพช็รอาํไพ

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษทัภิบาล

3.   นางดาวนภา    เพชรอาํไพ

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
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ระเบียบวาระที ่5

o ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา

แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี

1.  พลเรือเอกอภชิาต.ิ    เพง็ศรีทอง

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

2.   นายชูชาต ิ   เพช็รอาํไพ

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษทัภิบาล

3.   นางดาวนภา    เพชรอาํไพ

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ

พลเรือเอกอภชิาต ิ   เพง็ศรีทอง
• อาย ุ70 ปี

• ประวติัการศึกษา : หลกัสูตรนกัเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ (รุ่นท่ี 66)

• ประวติัการอบรม : 
หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  82/2010

หลกัสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL 5/2016)

• ประวติัการทํางานย้อนหลงั

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ. ที เอ ซี คอนซูเมอร์

2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. เอสแอนดเ์จ อินเตอร์เนชัน่แนล

• การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ : 700,000 หุ้น



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายชูชาต ิ   เพช็รอาํไพ
• อาย ุ65 ปี

• ประวติัการศึกษา : ปริญญาโท  - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

• ประวติัการอบรม : 
หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  SET/2012

หลกัสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

• ประวติัการทํางานย้อนหลงั

2560- ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั

2560- ปัจจุบนั กรรมการ / รองประธานกรรมการ   บริษทั นายณ์ เอสเตท จาํกดั

• การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ : 710,056,400 หุ้น



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางดาวนภา    เพชรอาํไพ
• อาย ุ65 ปี

• ประวติัการศึกษา : ปริญญาโท  - OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA. , FINANCE

• ประวติัการอบรม : 
หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  SET/2012

• ประวติัการทํางานย้อนหลงั

ผูช่้วยหวัหนา้ส่วนบตัรเครดิต สาํนกังานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา  ธนาคารกสิกรไทย

• การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ : 720,000,000 หุ้น
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ระเบียบวาระที ่6
• พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา : อนุมติัค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ดงัน้ี

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ขึน้(ลดลง)

คณะกรรมการบริษทั

- ประธานกรรมการบริษทั 70,000 60,000 10,000

- กรรมการ 50,000 40,000 10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ 45,000 35,000 10,000

- กรรมการ 30,000 25,000 5,000

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ( 1.คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน , 2.คณะกรรมการบรรษทัภิบาล , 3.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง)

- ประธานกรรมการ 35,000 30,000 5,000

- กรรมการ 30,000 25,000 5,000

โบนสัประจาํปี ประธานกรรมการบริษทั 700,000 700,000 -

โบนสัประจาํปี กรรมการบริษทั ท่านละ 500,000 500,000 -

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 จ่ายตามจริง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท
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ระเบียบวาระที ่7

• พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2562

o ข้อเสนอเพ่ือการพจิารณา
1.อนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจาํปี 2562 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคน

ใดคนหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ

1.นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา : 4 ปี (ปี 2555 - ปี 2558) หรือ

2.นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา : 2 ปี (ปี 2559 - ปี 2560) หรือ

3.นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณชิย์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา : ไม่มี

4. นางสาววรรณวไิล   เพชรสร้าง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5315

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา : ไม่มี
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ระเบียบวาระที ่7 (ต่อ)

• ขอ้เสนอพิจารณา(ต่อ)

2.อนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯประจาํปี 2562 และรายไตรมาส ดงัน้ี

บริษัท ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 การเปลีย่นแปลง

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 4,200,000 4,000,000 200,000

คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งปฎิบติังาน เช่น คา่

เดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่ถ่ายเอกสาร เป็นตน้ เรียกเกบ็ตามจริง
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เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน   คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การจดัหาเงินทุนโดย
การออกหุน้กูเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความคล่องตวัในการดาํเนินการสามารถกาํหนดจาํนวนเงินทุนใหส้อดคลอ้งกบัการใช้
เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท จึ ง เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ ท่ี ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย หุ้ น กู ้ 
โดยกําหนดวงเงินใหม่รวมไม่เกิน  15,000  ล้านบาท หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดใน
คราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และบริษทัสามารถออกหุ้นกูเ้พิ่มเติมไดใ้นกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนหุ้นกูท่ี้ออกไป
แลว้ภายในวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ (Revolving Basis) โดยมีอายหุุน้กูไ้ม่เกิน 5 ปี เม่ือรวมวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติผ่านที่
ประชุมผู้ถือหุ้น(รวมวงเงนิปี 2560 และ 2561) จะมีวงเงนิรวมไม่เกนิ 50,000 ล้านบาท

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้

ปีทีข่ออนุมตัิ วงเงนิ

2560 20,000

2561 15,000

2562 15,000

รวม 50,000
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ระเบียบวาระที ่9

• พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการใหม่

เน่ืองจากบริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบักิจการของบริษทัตอ้งการผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถมาช่วยกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอใหมี้การเพ่ิมกรรมการ

ใหม่ข้ึนอีก  1  ท่าน ซ่ึงจากการพิจารณาจากประวติัแลว้เห็นวา่ ดร.ศึกษิต เพชรอาํไพ เป็นผูมี้

ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้น สามารถช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการ

กาํหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษทัได ้ 

จงึเห็นควรเสนอให้ ดร.ศึกษิต เพชรอาํไพ  เข้ารับเป็นกรรมการบริษัท 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ดร.ศกึษิต เพชรอาํไพ
• อาย ุ37 ปี

• ประวติัการศึกษา : ปริญญาเอก  - การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการท่องเท่ียว

หลกัสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร

• ประวติัการอบรม : -
• ประวติัการทํางานย้อนหลงั

2558 – ปัจจุบนั อาจารย ์วทิยาลยันานาชาติ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2555 – 2558 อาจารยพ์ิเศษ วทิยาลยันานาชาติ  มหาวทิยาลยัศิลปากร

• การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ : 1,480,000
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ระเบียบวาระที ่10

• เร่ืองอ่ืน ๆ 
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