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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 

ขอมูลกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ - นามสกุล นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 

 

ตําแหนง กรรมการอิสระ  

อายุ 70 ป 

สัญชาติ ไทย 

วันที่ดํารงตําแหนง 19 เมษายน 2559  

จํานวนปที่เปนกรรมการ 2 ป 3 เดือน  

การดํารงตาํแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ  
-  กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 

 

การศึกษา -  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต California State University, Northridge, 
U.S.A. 

-  เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  ประกาศนยีบัตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 12 
-  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร  
 รุนที่ 39 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)  
 (ป 2554) 
-  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 (ป 2553)  
-  Control and Risk Management (MIR) (ป 2553) 
-  Current Issue Seminar (CIS) (ป 2551)   
-  Role of the Chairman Program (RCP) (ป 2551) 
 -   Director Certification Program (DCP) (ป 2549)   

-  Audit Committee Program (ACP) (ป 2549) 
-  Financial for Non-Financial Director (FND) (ป 2547)  
-  Director Accreditation Program (DAP) (ป 2547) 
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ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส    

-  ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน  
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

-  นายกสมาคม สมาคมสโมสรนักลงทุน 
 

ประสบการณการทํางาน 
ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 สํานักนายกรัฐมนตรี 
- ประธานกรรมการ  บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอรสเซส 
- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
- กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
- กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาสอีสท เอเชีย รีเสริซ 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส  
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา 

การดํารงตาํแหนงงานในกิจการอ่ืนที่อาจ
ทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
หรือมีสภาพเปนการแขงขัน/กจิการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 

- ไมมี 

การถือหุนในธนาคาร - 1 หุน 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
  
การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาใน 
ครั้งนี ้

- ไมมี 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ี   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่   

อยางอิสระ   
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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ขอมูลกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
 
ช่ือ – นามสกุล นายมาริษ สมารัมภ 
 
ตําแหนง  กรรมการอิสระ 
 
อายุ 75 ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
วันที่ดํารงตําแหนง 8 พฤษภาคม 2560 
 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 ป 2 เดือน  
 
การดํารงตาํแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
การศึกษา -  ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาผูบริหาร Harvard Business School 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 -  B.S.B.A ปริญญาตรีดานการบัญชี University of The East ประเทศ
  ฟลิปปนส 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -   หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 33/2003 สมาคม 
  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  -  หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 3/2004 สมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย                   
 -  หลักสูตร Quality of Financial Reporting Program รุนที่ 2/2006  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                    
 -  หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุนที่ 3/2008  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                    
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk  
  Management รุนที่ 4/2008  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                 
 -  หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do?  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                
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 -  หลักสูตร Board Failure and How to Fix it  สมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย                   
 -  หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors and  
  Executives under the New SEC  ACT (พฤษภาคม 2551) สมาคม 
  สงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 
 
ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดานความย่ังยืนและ
  การบริหารความเส่ียง  บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส    
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - กรรมการ บจก.  พี เอ ซี (สยาม) 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ บจก. มารช พีบี 
 
ประสบการณการทํางาน -  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
ในระยะ 5 ปยอนหลัง                                   สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอรสเซส 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 
- กรรมการอิสระ บมจ. ทรัพยศรีไทย คลังสินคา 

  
การดํารงตาํแหนงงานในกิจการอ่ืนที่อาจ -  ไมมี 
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
หรือ มีสภาพเปนการแขงขัน/กิจการที ่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี  
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 
การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา - ไมมี 
ในครั้งนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 



- 36 - 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 

1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ี   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่   

อยางอิสระ   
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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ขอมูลกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ - นามสกุล นางวาทนันทน พีเทอรสิค  

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

อายุ 57 ป 

สัญชาติ ไทย 

วันที่ดํารงตําแหนง 25 เมษายน 2550 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 11  ป 3 เดือน 

การดํารงตาํแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล

กิจการ  

การศึกษา - AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory   Accreditation Program 
 (MAP) for  Directors of Public Listed Companies    

   (17-18 มีนาคม 2553)  
-   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 83/2553 
 English Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย            
 (27 เมษายน 2553)  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute of Directors Course: 
Role of  Directors 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการอิสระ PTT Global Chemical PCL 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore  
Management University 

- กรรมการอิสระ /กรรมการที่มิใชผูบริหาร CIMB Group Holdings Bhd 
- กรรมการอิสระ/กรรมการที่มิใชผูบริหาร CIMB  Group Sdn Bhd 
- กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd. 
- กรรมการที่มิใชผูบริหาร  Jetanin Institute for Assisted Reproduction 
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ประสบการณการทํางาน 
ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

- กรรมการ TPG Star SF Pte Ltd. 
- กรรมการ TPG Growth SF Pte Ltd. 
- กรรมการ TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd. 
- กรรมการ TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd. 
- กรรมการ TE Asia  Healthcare Partners Pte Ltd. 
- Senior Adviser/Consultant, TPG Capital Asia 

 
การดํารงตาํแหนงงานในกิจการอ่ืนที่อาจ
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
หรือมีสภาพเปนการแขงขัน/กจิการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 

- ไมมี 

การถือหุนในธนาคาร - ไมมี 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาใน
ครั้งนี ้

- ไมมี 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย -  

2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา หรือไม 

  

2.1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ี
ไดรับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -  

2.3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางอิสระ 

-  

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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ขอมูลกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ - นามสกุล นายชาญมนู  สุมาวงศ 

 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

อายุ 62 ป 

สัญชาติ ไทย 

วันที่ดํารงตําแหนง 20 เมษายน 2561  

จํานวนปที่เปนกรรมการ 3 เดือน  

การดํารงตาํแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 

การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑิตไทย 
- ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George  

Washington University (U.S.A.) 
- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University 
 (U.S.A.) 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 104/2013  
 ( ป 2556) 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน - ผูอํานวยการงานกฎหมายกลุม บมจ. ธนบุรี เฮลทแคร กรุป   
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟนันซา 

ตําแหนงในกิจการอื่น 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บล. ฟนันซา จํากัด  

ประสบการณการทํางาน 
ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

- ผูชวยผูจัดการใหญงานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย   
- กรรมการบริษัทในเครือของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย  
- Counsel บจ. Hunton & Williams (Thailand)  
- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)   
- Senior Associate บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล  
- Partner บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล  
- ผูชวยผูพิพากษา 
- ผูพิพากษาศาลแขวงสุรินทร 
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- ผูพิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 
- ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา 
- เลขานุการศาลแรงงานกลาง 

การดํารงตาํแหนงงานในกิจการอ่ืนที่อาจ
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
หรือมีสภาพเปนการแขงขัน/กจิการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 

- ไมมี 

การถือหุนในธนาคาร - ไมมี 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาใน 
ครั้งนี ้

- ไมมี 

 
 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย -  

2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา หรือไม 

  

2.1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ี
ไดรับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -  

2.3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางอิสระ 

-  

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 


