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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
ชื�อ - นามสกุล นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ  

อายุ 71 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 19 เมษายน 2559  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  
-  ประธานกรรมการ 

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

-  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู รุ่นทีD 12 
-  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

รุ่นทีD 39 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)  

 (ปี 2554) 
-  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 (ปี 2553)  
-  Control and Risk Management (MIR) (ปี 2553) 
-  Current Issue Seminar (CIS) (ปี 2551)   
-  Role of the Chairman Program (RCP) (ปี 2551) 
 -   Director Certification Program (DCP) (ปี 2549)   

-  Audit Committee Program (ACP) (ปี 2549) 
-  Financial for Non-Financial Director (FND) (ปี 2547)  
-  Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547) 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส    
-  ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ [ง 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น  
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-  นายกสมาคม สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
 สาํนกันายกรัฐมนตรี 
- ประธานกรรมการ  บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ [ง 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อคัรา รีซอร์สเซส 
- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
- กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
- กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รีเสริซ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  
- กรรมการ สภามหาวิทยาลยับรูพา 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที�เกี�ยวเนื�อง
กับธุรกิจของธนาคาร 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - a หุ้น 
ข้อพพิาททางกฎหมาย -  ไมม่ี 
จาํนวนครั<งการเข้าร่วมประชุมในปี =>?@* - คณะกรรมการธนาคาร    12/12  ครั [ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

     * รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2561 
การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาในครั<งนี < - ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย - � 
2.  มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี [กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือ 

  
    นิติบคุคลทีDอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีDผา่นมา   

2.1  เป็นกรรมการทีDมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีDปรึกษาทีD - � 
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีDปรึกษากฎหมาย - � 
2.3  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีDมีนยัสําคญั ซึDงอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีD
ได้ 

- � 
อยา่งอิสระ   

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีD mn กุมภาพนัธ์ 2562 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
ชื�อ - นามสกุล นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค  

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 58 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 25 เมษายน 2550 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 11  ปี 10 เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ

ดแูลกิจการ  

การศึกษา - AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

   (17-18 มีนาคม 2553)  
-   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นทีD 83/2553 
 English Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย            
 (27 เมษายน 2553)  

- ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ห ลั ก สู ต ร  Singapore Institute of Directors 
Course: Role of  Directors 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - กรรมการอิสระ, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล   

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore  
Management University 

- กรรมการอิสระ /กรรมการทีDมิใช่ผู้ บริหาร CIMB Group Holdings 
Bhd 

- กรรมการอิสระ/กรรมการทีDมิใช่ผู้บริหาร CIMB  Group Sdn Bhd 
- กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd. 
- กรรมการทีDมใิช่ผู้บริหาร ศนูย์รักษาผู้มีบตุรยากเจตนิน  
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ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- 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 

 
การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที�เกี�ยวเนื�อง
กับธุรกิจของธนาคาร 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

จาํนวนครั<งการเข้าร่วมประชุมในปี =>?@* - คณะกรรมการธนาคาร 9/12  ครั [ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 
- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
 8/12  ครั [ง คดิเป็นร้อยละ 66.66 
 * รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2561 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาในครั<งนี < - ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย - � 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี [กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบคุคลทีDอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีDผา่นมา หรือไม ่

  

2.1. เป็นกรรมการทีDมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีDปรึกษาทีD
ได้รับเงินเดือนประจํา 

- � 

2.2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีDปรึกษากฎหมาย - � 

2.3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีDมีนยัสําคญั ซึDงอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีD
ได้อยา่งอิสระ 

- � 

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
ชื�อ - นามสกุล นายชาญมนู  สุมาวงศ์  

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 62 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 20 เมษายน 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบั
 ดแูลกิจการ 

การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013  
 ( ปี 2556) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ผู้ อํานวยการงานกฎหมายกลุม่ บมจ. ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป   
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟินนัซา่ 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บล. ฟินนัซา่ จํากดั  
- กรรมการ บจ. โรงพยาบาลธนบรีุ บํารุงเมือง 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์   
- กรรมการบริษัทในเครือของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
- Counsel บจ. Hunton & Williams (Thailand)  
- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)   
- Senior Associate บจ. ทีDปรึกษากฎหมายสากล  
- Partner บจ. ทีDปรึกษากฎหมายสากล  
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- ผู้ช่วยผู้ พิพากษา 
- ผู้ พิพากษาศาลแขวงสริุนทร์ 
- ผู้ พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดันครราชสมีา 
- ผู้ พิพากษาศาลจงัหวดันครราชสมีา 
- เลขานกุารศาลแรงงานกลาง 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที�
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
 
จาํนวนครั<งการเข้าร่วมประชุมในปี =>?@* 

 
- คณะกรรมการธนาคาร  8/8 ครั [ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8  ครั [ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 * รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2561 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาใน 
ครั<งนี < 

- ไมม่ี 

 
 
คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย - � 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี [กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบคุคลทีDอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีDผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีDมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีDปรึกษาทีD
ได้รับเงินเดือนประจํา 

- � 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีDปรึกษากฎหมาย - � 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีDมีนยัสําคญั ซึDงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีD
ได้อยา่งอิสระ 

- � 

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที�  ! กมุภาพนัธ์ 2562 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ชื�อ - นามสกุล นายรอม หิรัญพฤกษ์   

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 64 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการและประธานสาํรองในคณะกรรมการ 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 a/m}}n) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-   หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Program 
 (AACP a~/m}}�) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FIGP 
 �/m}}�) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 172/2556)  
 (ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแหง่ประเทศไทย) สมาคมสง่เสริม
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Executive Grid Seminar (รับเชิญ) 
- หลกัสตูร The Four Roles of Leadership Program (ภายใต้การ
 สนบัสนนุของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ) 
-  นกัศกึษา วตท.รุ่นทีD 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์
 แหง่ประเทศไทย 
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- นกัวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of 
 North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina 
 (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - กรรมการอิสระ  บมจ. หลกัทรัพย์ เพืDอธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบจ. ชิค รีพบับลคิ  
- ปรึกษาประธานมลูนิธิ มลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ผู้จดัการร่วม บจ. วตท.เพืDอสงัคม 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สาํนกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) 

- กรรมการ (ผู้ เชีDยวชาญระบบสารสนเทศ คณะกรรมการระบบชําระเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 
(องค์การมหาชน)  

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา
กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพืDอ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดพิีเศษ 
กระทรวงยตุิธรรม 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับ
ธุรกิจของธนาคาร 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
จาํนวนครั<งการเข้าร่วมประชุมในปี =>?@* - คณะกรรมการธนาคาร  1/1 ครั [ง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ทีDประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั [งทีD 10/2561 เมืDอวนัทีD 29 ตลุาคม 2561 มี
มติแตง่ตั [ง นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดํารงตําแหนง่  กรรมการ / กรรมการอิสระ 
และทีDประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั [งทีD 12/2561 เมืDอวนัทีD 14 ธนัวาคม 
2561 มีมติแตง่ตั [งนายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ และทีDประชมุ
คณะกรรมการธนาคาร ครั [งทีD 2/2562 เมืDอวนัทีD 22 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติ
แตง่ตั [งนายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการและประธานสาํรองใน
คณะกรรมการ Board Risk Committee 
 (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2561) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาใน 
ครั<งนี < 

- วาระทีD 7 
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คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

a. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย - � 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี [กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
 บคุคลทีDอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีDผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีDมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีDปรึกษาทีD
ได้รับเงินเดือนประจํา 

- � 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีDปรึกษากฎหมาย - � 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีDมีนยัสําคญั ซึDงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีD
ได้อยา่งอิสระ 

- � 

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที�  ! กมุภาพนัธ์ 2562 
 


