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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ชื�อ - นามสกุล นายชาญมนู  สุมาวงศ์   

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 63 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 20 เมษายน 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

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

 Washington University (U.S.A.) 
- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University 
 (U.S.A.) 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นทีO 104/2556  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ผู้บริหารสงูสดุด้านกฎหมาย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด
 คา่ตอบแทน บมจ. ฟินนัซา่ 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บจ. หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่  

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ผู้ อํานวยการงานกฎหมายกลุม่ บมจ. ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์   
- กรรมการบริษัทในเครือ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand) 
- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)   
- Senior  Associate บจ. ทีOปรึกษากฎหมายสากล 
- Partner บจ. ทีOปรึกษากฎหมายสากล 
- เลขานกุาร ศาลแรงงานกลาง 
- ผู้ พิพากษา ศาลจงัหวดันครราชสมีา 
- ผู้ พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดันครราชสมีา 
- ผู้ พิพากษา ศาลแขวงสริุนทร์ 
- ผู้ช่วยผู้ พิพากษา ศาลแขวงสริุนทร์ 

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

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
 
จาํนวนครั;งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* 

 
- คณะกรรมการธนาคาร  10/12 ครั lง คิดเป็นร้อยละ 83.33 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12  ครั lง คิดเป็นร้อยละ 91.66 
- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
   12/12 คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาใน 
ครั;งนี ; 

- ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย - � 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี lกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบคุคลทีOอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีOผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีOมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีOปรึกษาทีO
ได้รับเงินเดือนประจํา 

- � 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีOปรึกษากฎหมาย - � 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีOมีนยัสําคญั ซึOงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีO
ได้อยา่งอิสระ 

- � 

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2563 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
 

ชื�อ - นามสกุล ดร. รอม หิรัญพฤกษ์   

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 5 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการและประธานสาํรอง Board Risk and Compliance Committee  

การศึกษา -  ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas, U.S.A. 
- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas, U.S.A. 
- ปริญญาตรี (สถิต)ิ Macquarie University, Australia (Colombo Plan 

Scholarship) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  หลกัสตูร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สงัเกตการณ์ รุ่นทีO 

 1/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
 (CGI) รุ่นทีO 1/2558 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-    หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นทีO 
 14/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นทีO 
 6/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Certification Programme (DCP) รุ่นทีO 172/2556 
 (ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแหง่ประเทศไทย) สมาคมสง่เสริม
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Risk Management Committee Programme (RCP)              
 รุ่นทีO 1/2556 
- หลกัสตูร Executive Grid Seminar (รับเชิญ) 
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- หลกัสตูร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การ
 สนบัสนนุของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 (NSTDA) 
-  นกัศกึษา วตท. รุ่นทีO 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์
 แหง่ประเทศไทย 
- นกัวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North 
 Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), 
 and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) 
- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพืOอธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจ. ชิค รีพบับลคิ  
- ทีOปรึกษาประธานมลูนิธิ มลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ผู้จดัการร่วม บจ. วตท.เพืOอสงัคม 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สาํนกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ
 มหาชน) 
- กรรมการ (ผู้ เชีOยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชําระเงิน 
 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 
 (องค์การมหาชน)  
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา
 กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพืOอ
 ประโยชน์สาธารณะ   
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดพิีเศษ 
 กระทรวงยตุิธรรม 

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

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
จาํนวนครั;งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* - คณะกรรมการธนาคาร  11/12 ครั lง  คิดเป็นร้อยละ 91.66 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั lง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
-  Board Risk and Compliance Committee 9/10 ครั lง คิดเป็นร้อยละ 90 
   (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 
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การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาใน 
ครั;งนี ; 

- ไมม่ี 

 

คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย - � 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี lกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
 บคุคลทีOอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีOผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีOมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีOปรึกษาทีO
ได้รับเงินเดือนประจํา 

- � 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีOปรึกษากฎหมาย - � 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีOมีนยัสาํคญั ซึOงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีOได้
อยา่งอิสระ 

- � 

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� 31 พฤษภาคม  !"# 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 
ชื�อ - นามสกุล นายณัฐศักดิB โรจนพิเชฐ    

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 58 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 1 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   -  กรรมการอิสระ                                                                                    
- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

การศึกษา -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยกุต์ (Applied Science) University of 
 Waterloo 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Programme (DCP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น -  ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บจ. ตงิส์ ออน เน็ต 
-  กรรมการ บจ. ยโูรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย 
- กรรมการ บจ. ดจิิเวลท์ 
-  ทีOปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลร์ินนิตี l (ประเทศไทย)    
  

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ผู้ อํานวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ทีOปรึกษาธุรกิจ 
- กรรมการผู้จดัการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชัOน (ประเทศไทย)  
- กรรมการผู้จดัการ บจ. เทนเดม็ คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเตด็ 
 (ประเทศไทย)  
- Managing Consultant  บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์  
- Manager  Bell Canada Enterprises  
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การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที�
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
จาํนวนครั;งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* -  คณะกรรมการธนาคาร  7/8 ครั lง  คิดเป็นร้อยละ 87.50 

-   Board Risk and Compliance Committee 3/4 ครั lง คิดเป็นร้อยละ 75 
    (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาใน 
ครั;งนี ; 

-   ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย - � 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี lกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลทีOอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีOผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีOมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีOปรึกษาทีO
 ได้รับเงินเดือนประจํา 

- � 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีOปรึกษากฎหมาย - � 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีOมีนยัสาํคญั ซึOงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีOได้
อยา่งอิสระ 

- � 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีO 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


