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                                                         ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
                   
 
 
 

 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น 

 

ต าแหน่ง กรรมการ 

อายุ 40 ปี 

สัญชาต ิ มาเลเซีย 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 6 พฤษภาคม 2557 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน -  กรรมการ 
-  ประธานกรรมการ Board Risk Committee 

การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of 
 Technology, สหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บณัฑิต, การบญัชีและการเงิน 
 Macquarie University, ซิดนีย์ ออสเตรเลยี 
- ประกาศนียบตัร 7th Form Bursary – (เศรษฐศาสตร์ สถิติ 
 ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์), Aranui High School, 
 Christchurch, นิวซีแลนด์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ไมม่ี 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ, CIMB Bank Bhd 
- กรรมการบริหาร, Investments, Khazanah Nasional Berhad, 
 Kuala Lumpur, Malaysia 
- กรรมการส ารองของ John Kelly Thompson, ACR Capital 
 Holdings Pte Ltd. 

ประสบการณ์การท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการ, ACR Capital Holdings Pte Ltd. 
- กรรมการ, Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta 
- ผู้มีอ านาจด าเนินการแทนบริษัท, Olivant Advisors (Seconded 
 from Khazanah), Singapore 

ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
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- ผู้อ านวยการอาวุโส ส านักประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
 บริหาร, Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), 
 Jakarta, Indonesia 
- ผู้อ านวยการ, Credit Cards Group Head 
- ผู้ช่วยที่ปรึกษา, Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, 
 Malaysia 
- นกัวิเคราะห์อาวโุส, FIG Specialist, McKinsey & Company, 
 Kuala Lumpur, Malaysia 

การด ารงต าแหน่งงานในกจิการอื่นที่อาจ 
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนั/กิจการที่ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2561* - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
- คณะกรรมการ Board Risk Committee 11/12 ครัง้  
       คิดเป็นร้อยละ 91.66 
(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจ าปี 2561) 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการก ากับดูแลกิจการแ ล้ว  เห็นว่า  
นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการ
แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ 
ชเว็น ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า 
มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม  
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ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
ชื่อ - นามสกุล นายรอม หิรัญพฤกษ์  

ต าแหน่งที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ  

อายุ 64 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 เดือน  

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการและประธานส ารองในคณะกรรมการ Board Risk 
 Committee 

การศึกษา -  Ph.D. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A. 
-  M.S. (Computer Science), University of  Kansas, U.S.A. 
-  B.A. (Statistics), Macquarie University, Australia (Colombo Plan 

Scholarship 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  หลกัสตูร IT Governance (ITG)  Invited as observer for ITG 

1/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Corp. Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGCMI 1/2558) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-   หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Program 
 (AACP 14/2557) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FIGP 

6/2556) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 172/2556) (ภายใต้
การสนบัสนนุของธนาคารแหง่ประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Executive Grid Seminar (รับเชิญ) 
- หลกัสตูร The Four Roles of Leadership Program (ภายใต้การ
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สนบัสนนุของส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ) 
-  นกัศกึษา วตท.รุ่นท่ี 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- นกัวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of 
North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina 
(MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ, บมจ. หลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ,ิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บจ. ชิค รีพบับลคิ  
- ที่ปรึกษาประธานมลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ผู้จดัการร่วม, บจ. วตท.เพื่อสงัคม  

ประสบการณ์การท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ,ิ ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ 
 (องค์การมหาชน) 
- กรรมการ (ผู้เช่ียวชาญระบบสารสนเทศ), คณะกรรมการระบบช าระ
 เงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ,ิ ส านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์
 แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ,ิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา
 กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
 ประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.) 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ,ิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
 พิเศษ กระทรวงยตุิธรรม 

การด ารงต าแหน่งงานในกจิการอื่นที่อาจท า
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

- ไมม่ี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2561* - คณะกรรมการธนาคาร  1/1 ครัง้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 
2561 มีมติแตง่ตัง้ นายรอม หิรัญพฤกษ์ ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / 
กรรมการอิสระ และทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 12/2561 เมื่อ
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 มีมติแตง่ตัง้นายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการ
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ตรวจสอบ และที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 
22 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติแตง่ตัง้นายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการ
และประธานส ารองในคณะกรรมการ Board Risk Committee 
(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจ าปี 2561) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน สรรหา และการก ากบัดแูลกิจการแล้ว เห็นวา่  นายรอม 
หิรัญพฤกษ์ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิริษัท
มหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามในการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ดงันัน้ นายรอม หิรัญพฤกษ์ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง
ของคณะกรรมการธนาคารแล้ววา่ มีคณุสมบตัิทีเ่หมาะสม 

 
  

 คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้ับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา หรือไม ่

  

1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

-  

1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย -  

1.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั ซึง่อาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ชื่อ - นามสกุล นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ    

ต าแหน่งที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

อายุ 57 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา -  Master of Applied Science, University of Waterloo 
-  Bachelor of Science, McGill University  

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสริม
  สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-  ผู้อ านวยการ, บจ. เคพีเอม็จี ภมูิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ   
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท, บจ. อีเลร์ินนิตี ้(ประเทศไทย)   

ประสบการณ์การท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการผู้จดัการ, บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  
- กรรมการผู้จดัการ, บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเตด็ 
 (ประเทศไทย)  
- Managing Consultant, บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์  
- Manager, Bell Canada Enterprises  

การด ารงต าแหน่งงานในกจิการอื่นที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที่
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนด
ค่า ต อบแทน  ส ร ร ห า  แ ล ะ ก า รก า ก ับ ด ูแ ลกิจ ก า ร แ ล้ ว  เ ห ็น ว ่า          
นายณัฐศักดิ์  โรจนพิ เชฐ   มีคุณสมบัติ ก าร เ ป็นกรรมการตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหล ักท รัพย์  และ

ประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือแทนกรรมการที่ครบวาระ 
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กฎหมา ยที ่ เ กี ่ย ว ข้ อ ง  ด ัง นั น้  นายณัฐศักดิ์  โรจนพิเชฐ  ได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่
เหมาะสม  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้ับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
 ได้รับเงินเดือนประจ า 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั ซึง่อาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือแทนกรรมการที่ครบวาระ 
 
ชื่อ - นามสกุล นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์     

ต าแหน่งที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ  

อายุ 61 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาบญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนยีบตัรผู้สอบบญัชีชัน้สงู จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3809 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในการประเมินระบบการควบคมุภายใน และ
 ระเบียบวิธีปฏิบตัใินด้านการลงทนุ และด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง กรมการ
 ประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- คณะอนกุรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- คณะกรรมการสภาวชิาชีพด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี 
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการบริหารในส านกัสอบบญัชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
 สอบบญัชี 
- หุ้นสว่นด้านการสอบบญัชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี  
- คณะอนกุรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการสอบบญัชี, 
 คณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี (ก.บช.)  
- กรรมการในคณะกรรมการการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
- คณะผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี, 
 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
- คณะกรรมการพฒันาวชิาชีพและการศกึษาตอ่เนื่อง  สมาคมนกับญัชี
 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- คณะกรรมการวชิาชีพด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
 ราชปูถมัภ์ 
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- คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบญัชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินยัผู้สอบ
 บญัชี)  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

การด ารงต าแหน่งงานในกจิการอื่นที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที่
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการก าก ับดูแลกิจการแ ล้ว เห็นว่านายนิติ      
จึงนิจนิรันดร์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายที่
เ กี่ยว ข้อง  ดังนัน้  นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง
ของคณะกรรมการธนาคารแล้ววา่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม  

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้ับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
 ได้รับเงินเดือนประจ า 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั ซึง่อาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 


