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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

 

รายนามและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ - นามสกุล นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ 

 

ตาํแหน่งที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ  

อายุ 69 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 24 กนัยายน 2552 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 7 เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา - ปริญญาโท (การบญัชี)  

Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี (การบญัชี)  

Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 30/2553 (ปี 2553)  

- Director Certification Program (DCP) (ปี 2550) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการบริษัท  บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ 

- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 

ตาํแหน่งในกิจการอื่น  

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 

- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์ 
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- ท่ีปรึกษาคณะบริหาร บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) 

- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง บลจ. ทหารไทย  

- กรรมการคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที่แข่งขนั/

กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2558* - คณะกรรมการธนาคาร   9/12  ครัง้ คิดเป็นร้อยละ   75.00 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2558) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการแล้ว เห็นว่า นายสุคนธ์ 

กาญจนหัตถกิจ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้กําหนดนิยามกรรมการ

อิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในเร่ืองการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้น

ในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด ดังนัน้ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้ผ่านกระบวนการ

กลัน่กรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม 

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง 
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คุณสมบัตเิพิ่มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้ับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา หรือไม ่

  

2.1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย -  

2.3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั ซึง่อาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ี

ได้อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายนามและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ - นามสกุล นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถติย์ 

 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ 66 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 11 เมษายน 2557 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั) 

- กรรมการและประธานสาํรอง 

คณะกรรมการ Board Risk Committee 

การศึกษา - Dr. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซสั, สหรัฐอเมริกา 

- M. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซสั, สหรัฐอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Stanford Executive Program,  

Stanford University, สหรัฐอเมริกา  

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นท่ี 12 (วปรอ 4212) 

- หลกัสตูร DCP 42/2004, FND 9/004, RCC 10/2010 และ 

NCGC สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

ตาํแหน่งในกิจการอื่น  

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บจ.เอิร์ทกรีน 

- กรรมการ บจ. บ้านหมี่ กรีน 

- กรรมการ บจ. พนม กรีน 

- กรรมการ บจ. ระยอง กรีน 

- กรรมการ บจก. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี 

- กรรมการ บจก. กรีน เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ 
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- กรรมการ บจก. กรีน เอ็นเนอยี่ เอเชีย กรุ๊ป 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 

- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซ

ธรรมชาติ บมจ. ปตท. 

- รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสํารวจผลิตและก๊าซ

ธรรมชาติ บมจ. ปตท. 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที่แข่งขนั/

กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2558* - คณะกรรมการธนาคาร 12/12  ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- คณะกรรมการ Board Risk Committee 

    9/9 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2558) 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแ ล้ว  เห็นว่า  

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์  และกฎหมายที่ เ กี่ยว ข้อง  ดังนั น้  นายจิตรพงษ์ 

กว้างสุขสถิตย์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

ธนาคารแล้ววา่ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายนามและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น 

 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ 37 ปี 

สัญชาต ิ มาเลเซีย 

วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 6 พฤษภาคม 2557 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการ 

- กรรมการ คณะกรรมการ Board Risk Committee 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต , การบัญชีและการเงิน 

Macquarie University, ซิดนีย์ ออสเตรเลยี 

- ประกาศนียบตัร 7th Form Bursary – (เศรษฐศาสตร์ สถิติ 

ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์), Aranui High School, 

Christchurch, นิวซีแลนด์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ไมม่ี 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื่น  

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ Investments, Khazanah Nasional Berhad, 

กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย 

- กรรมการ Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. 

(Non-Independent Non-Executive Director) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- Principal. Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), 

สงิคโปร์ 

 

 

 



- 49 - 

- Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ตา 

อินโดนีเซีย 

 Senior Vice President, Office of the Chairman/CEO 

(มีนาคม 2549 - เมษายน 2551) 

 Vice President, Credit Cards Group Head (ตลุาคม 2548 

- มีนาคม 2549) 

- Associate, Boston Consulting Group, กวัลาลมัเปอร์, มาเลเซีย 

- นกัวิเคราะห์อาวโุส - FIG Specialist, McKinsey & Company,  

กวัลาลมัเปอร์,   มาเลเซีย 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที่แข่งขนั/

กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2558* - คณะกรรมการธนาคาร 10/12  ครัง้ คิดเป็นร้อยละ  83.33 

- คณะกรรมการ Board Risk Committee 

   9/9 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2558) 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแ ล้ว  เห็นว่า  

นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ 

ชเว็น ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า 

มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 
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