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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 

 

รายนามและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ 

 

ชื่อ - นามสกุล นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

 

ตาํแหน่งที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการและประธานกรรมการ  

อายุ 68 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา - M.A. (Econ), California State University, Northridge 

สหรัฐอเมริกา 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 39 

- นกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 11 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Financial Institutions Governance Program (ปี 2554) 

- Advanced Audit Committee Program (ปี 2553) 

- Control and Risk Management (ปี 2553) 

- Current Issue Seminar (ปี 2551) 

- Role of the Chairman Program (ปี 2551) 

- Director Certification Program (ปี 2549) 

- Audit Committee Program (ปี 2549) 

- Financial for Non-Financial Director (ปี 2547) 

- Director Accreditation Program (ปี 2547) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการ P.C.S. Machine Group Holding PCL. 

- กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  

ตาํแหน่งในกิจการอื่น  

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 5) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม สาํนกันายกรัฐมนตรี 

- ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ P.C.S. Machine Group 

Holding PCL. 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Akara Resources PCL. 
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- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

- กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รีเสริช 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวน

เจอร์ส 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที่แข่งขนั/

กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแ ล้ว  เห็นว่า  

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หล ัก ทรัพ ย์  แ ละก ฎห มา ย ที่ เ กี่ย ว ข้ อ ง  ด ัง นั น้  นายจักรมณฑ์ 

ผาสุกวนิช ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการธนาคาร

แล้ววา่ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายนามและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ 

 

ชื่อ - นามสกุล นายประเวช องอาจสิทธิกุล 

 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ 60 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา - MBA, Finance, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา 

- MBA, Decision Support Systems, New Hampshire College, 

สหรัฐอเมริกา 

- BS, บญัชีทฤษฎี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Adviser Senior Executive Program, Northwestern University 

(ปี 2552) 

- Director Certification Program, Thai Institute of Directors 

Association (ปี 2550) 

- Chartered Bank EDP Auditor, Bank Admins. Ist., US.  

(ปี 2533) 

- Chartered Bank Auditor, Bank Admins. Ist., US. (ปี 2530) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื่น  

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมม่ี 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
- เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

- ผู้ช่วยเลขาธิการอาวโุส สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ผู้จดัการใหญ่ ธนาคารแหง่อเมริกา 

- CFO ธนาคาร เจ พี มอร์แกนเชส 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที่แข่งขนั/

กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไมม่ี 
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การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแ ล้ว  เห็นว่า  

นายประเวช องอาจสิทธิกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หล ัก ท รัพ ย์  แ ละ ก ฎห ม าย ที่ เ กี่ย ว ข้ อง  ด ัง นั น้  นายประเวช 

องอาจสิทธิกุล ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ

ธนาคารแล้ววา่ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 


