
 
 
 
ชื�อ - นามสกุล นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ 
 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ 68 ปี  
 
สัญชาติ ไทย  
 
วันที�ดาํรงตาํแหน่ง    24 กนัยายน 2552 
  
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 5 ปี 7 เดือน  
 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน -  รองประธานกรรมการ 
 - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
การศกึษา    -   ปริญญาโท (การบญัชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา 

-   ปริญญาตรี (การบญัชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  -   Audit Committee Program (ACP) รุ่นทีC DE/FGGD (ปี FGGD) 
   -   Director Certification Program (DCP) (ปี FGGE)  
 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น -   ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวลิด์ คอร์ปอเรชัCน 
 - กรรมการอิสระ บมจ. ศรีสวสัดิO พาวเวอร์ 1979 
 
ตาํแหน่งในกิจการอื�น กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

- 
- 
- 
- 
- 

กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์ 
ทีCปรึกษาคณะบริหาร บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิCง (ประเทศไทย) 
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสีCยง บลจ. ทหารไทย  
กรรมการคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
กรรมการคณะอนกุรรมการกลัCนกรองมาตรฐานการสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 

 
 
  

ประวัตกิรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 



การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการที�แข่งขัน  ไม่มี 
/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถือหุ้นในธนาคาร   ไม่มี  
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย   ไม่มี 
 
จาํนวนครั8งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* -  คณะกรรมการธนาคาร                                11/12   ครั \ง  

- คณะกรรมการตรวจสอบ                              17/17    ครั \ง  
  *รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2557 
 
การมีส่วนได้เสียในวาระที�พจิารณาในครั8งนี 8  ไม่มี  
 
คุณสมบัตเิพิ�มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย  � 
2.  มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี \กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ   

     นิตบิคุคลทีCอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีCผ่านมา   

F.c  เป็นกรรมการทีCมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีCปรึกษาทีCได้  � 
รับเงินเดือนประจํา   

F.F  เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีCปรึกษากฎหมาย  � 
F.D  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีCมีนยัสําคญั ซึCงอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีCได้  � 

อย่างอิสระ   

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีC 28 กมุภาพนัธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ชื�อ – นามสกุล ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮมิ 
 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  
อายุ 65 ปี  
 
สัญชาติ มาเลเซีย 

 
วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 20 มกราคม 2552 
 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 6 ปี 3 เดือน  
 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ 
  - กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
 
การศกึษา      ปริญญาตรี B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ASEAN Game Changer Forum 8-9 September 2014, Singapore 
28th Asia-Pacific Roundtable (APR) 2-4 June 2014, Kuala Lumpur, 
Malaysia 
CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) 
Summit 16 June 2014, Penang, Malaysia 
CIMB Group on 5th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) 
Conference 14-15 June 2013, Jogjakarta, Indonesia 
Director Certification Program (DCP 145/2011) English Program: 
Institute of Directors Thailand 
Director Accreditation Program (DAP 83/2010) English Program: 
Institute of Directors Thailand 
The Non-Executive Director Development Series August 2009 
“Corporate Governance” by  PriceWaterhouseCoopers, Malaysia 

 

 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น Independent Director, Chairman of Remuneration Committee, Member of the 
 Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon   
 Group International Limited (DGI), Singapore 

ประวัตกิรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 



ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 Chairman, Chairman of Risk Committee, Member of the Audit Committee,  
CIMB Bank PLC, Cambodia 

 
ประสบการณ์การทาํงาน -  Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the  
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั                                        Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM) 
 -    Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand 
  
การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที�แข่งขนั ไมม่ี 
/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถอืหุ้นในธนาคาร ไมม่ี  
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ี 
 
จาํนวนครั8งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* -  คณะกรรมการธนาคาร                                    11/12  ครั \ง  

- คณะกรรมการตรวจสอบ                                 16/17   ครั \ง  
- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา 10/11 ครั \ง 

  และการกํากบัดแูลกิจการ 

    *รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2557 
 
การมีส่วนได้เสียในวาระที�พจิารณาในครั8งนี 8 วาระที�  7 
 
คุณสมบัตเิพิ�มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย  � 
2.  มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี \กับธนาคาร  บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม 
 หรือ นิตบิคุคลทีCอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง F ปีทีCผ่านมา 

  

F.c  เป็นกรรมการทีCมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีCปรึกษาทีCได้รับ  � 
เงินเดือนประจํา   

F.F  เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีCปรึกษากฎหมาย  � 
F.D  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีCมีนยัสําคญั ซึCงอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีCได้  � 

อย่างอิสระ   

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีC 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชื�อ - นามสกุล นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 

 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 
อายุ 61 ปี 

 
สัญชาต ิ
 
วันที�ดาํรงตาํแหน่ง  
    

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 
 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 
 

ไทย 
 
11 เมษายน 2557 
 
1 ปี 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

การศึกษา -  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- The Wharton Advanced Management Program, University of 
 Pennsylvania USA. 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นทีC 2/2549 สถาบนัวิทยาการ  
   ตลาดทนุ  
- Director Certification Program (DCP) 2/2543  Audit 
 Committee Program (ACP) 27/2552 Successful Formulation 
 and  Execution of Strategy (SFE) 6/2553 สถาบนัสง่เสริม
 กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร
 ระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นทีC 2 หลกัสตูร
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหาร
 ระดบัสงู (ปปร.) รุ่นทีC 14/2555 สถาบนัพระปกเกล้า 
 
 

ประวัตกิรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 



 
 
 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นทีC 2/2555 
 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
 ประกนัภยั 
- หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นทีC 
 4/2555, สาํนกังานศาลปกครอง 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น -  กรรมการอิสระ เเละกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินทชั โฮลดิ \งส์ 
-  ทีCปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. ทิพยประกนัภยั 
 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงินและกรรมการตรวจสอบ 
 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 (กลต.) 
- กรรมการ คณะกรรมการจดัทําบนัทกึข้อตกลงและประเมินผลการ
 ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 (สคร.) 
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทนุพฒันาการเมืองภาคพลเมอืง 
 สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 
- กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- กรรมการ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
- กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- กรรมการกลาง มลูนิธิสถาบนัปรีดี พนมยงค์ 
- กรรมการและเลขานกุาร มลูนิธิศาสตราจารย์สงัเวยีน อินทรวิชยั 
- ทีCปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 
 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- เลขาธิการ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
- กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี  
- ประธานกรรมการ บมจ. รอยลัพอร์ซเลน 
- กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์ 
-  กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซื \อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) 
-  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคาร    
   สงเคราะห์ 
-  รองผู้จดัการ สายงานการตลาดและงานบริการหลงัการซื \อขาย
 หลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
-  กรรมการผู้จดัการ บจ. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

  
การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการที�แข่งขัน 
/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจธนาคาร 

ไม่มี 
 



 
การถอืหุ้นในธนาคาร ไมม่ี 

 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ี 

 
จาํนวนครั8งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* -  คณะกรรมการธนาคาร                                    7/12     ครั \ง   
   -   คณะกรรมการตรวจสอบ  8/17       ครั \ง   

      *รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2557 
 
การมีส่วนได้เสียในวาระที�พจิารณาในครั8งนี 8 ไม่มี   
 
คุณสมบัตเิพิ�มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย  � 
2.  มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี \กับธนาคาร  บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม 
 หรือ นิตบิคุคลทีCอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง F ปีทีCผ่านมา 

  

2.1  เป็นกรรมการทีCมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีCปรึกษาทีCได้รับ  � 
เงินเดือนประจํา   

2.2  เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีCปรึกษากฎหมาย  � 
2.3  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีCมีนยัสําคญั ซึCงอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีCได้  � 

อย่างอิสระ   

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีC 28 กมุภาพนัธ์ 2558 


