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                                                           สงิทส่ีงมาด้วยลําดับที 2 

                   

 

 
 

 

 

ชือ - นามสกุล ดร. รอม หรัิญพฤกษ์   

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 67 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วันทดีํารงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

  

การศกึษา -  ปริญญาเอก (คอมพวิเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี (สถิต)ิ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 

(Colombo Plan Scholarship) 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สงัเกตการณ์ รุ่นท ี

1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที 

14/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที 

6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นท ี172/2556 

(ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย   

รายนามและประวตัิกรรมการทีได้รับการเสนอชอืให้ได้รับ 

การเลือกตังกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  
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- หลกัสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที 

1/2556 

- หลกัสูตร Executive Grid Seminar (รับเชญิ) 

- หลกัสูตร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การ

สนบัสนนุของสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(NSTDA) 

-  นกัศกึษา วตท. รุ่นที 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

- นกัวิชาการรับเชญิ Computing Laboratories of the University of North 

Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), 

and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) 

-  หลกัสตูร PDPA  Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี  ไทย 

จํากดั (มหาชน)  บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. 

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness: Capital 

Market Threat Landscape โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 

โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB 

Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิคณะกรรมการนโยบายฯ สํานกังานคณะกรรมการ

 รักษาความมนัคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กระทรวงดิจิทลัเพือ

 เศรษฐกิจและสงัคม 

- กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บจ. ชคิ รีพบับลคิ  

- กรรมการกลนักรองข้อมลูคอมพิวเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือเศรษฐกจิและ

 สงัคม 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- ผู้จดัการร่วม บจ. วตท.เพือสงัคม 

- กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพือธุรกิจหลกัทรัพย์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

- ทีปรึกษาประธานมลูนิธิ มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ

 มหาชน) 

- กรรมการ (ผู้เชียวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชําระเงนิ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 

 (องค์การมหาชน)  

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา

 กจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือ

 ประโยชน์สาธารณะ   

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กระทรวงยตุิธรรม 

 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอืนทอีาจทาํ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี

สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการทเีกียวเนืองกับ

ธุรกจิของธนาคาร 

- ไม่มี 

 

 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  13/14 ครัง  คดิเป็นร้อยละ 92.86 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

-   Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครัง คดิเป็นร้อยละ 

 100.00 

 (*รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/  

 รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

  

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณ ะกรรมการธนาคารได้พิจารณ าข้อเสนอของคณ ะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแล้ว  เห็นว่า  ดร. รอม 

หิรัญพฤกษ์ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตังให้เป็นกรรมการธนาคาร
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พาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้อง ดังนัน        

ดร. รอม หิรัญพฤกษ์  ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการ

ธนาคารแล้วว่ามีคณุสมบตัทีิเหมาะสม  

 

คุณสมบัตเิพมิเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาที

ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีมีนยัสําคญั ซงึอาจมผีลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ชือ - นามสกุล นายนิต ิ  จงึนิจนิรันดร์     

ตําแหน่งทเีสนอให้แต่งตัง กรรมการอสิระ  

อาย ุ 64 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วันทดีํารงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน -  กรรมการอสิระ 

-   กรรมการตรวจสอบ 

การศกึษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ประกาศนียบตัรผู้สอบบญัชีชนัสงู จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย  

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในการประเมินระบบการควบคมุภายใน และ

ระเบียบวิธีปฏิบตัใินด้านการลงทุน และด้านอืนๆ ทีเกียวข้อง กรมการ

ประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสตูร Director Certification Programme (DCP) 

 รุ่นท ี300/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. 

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 

โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์                         

- หลกัสูตร Risk Posture Session Session โดย CIMB Group Holdings 

Bhd    

- หลกัสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                         

รายนามและประวัตกิรรมการทีได้รับการเสนอชอืให้ได้รับ 

การเลือกตังกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึง  
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- หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โดย 

CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd                

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน -   กรรมการอสิระ บมจ. โนวา เอมไพร์   

-   กรรมการอสิระ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชนั 

ตําแหน่งในกิจการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการอสิระ บจ. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อนิเตอร์เนชนัแนล ไทยแลนด์ 

-   กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช    

-   กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบญัชรัีบ  

    อนญุาต  สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- กรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเกียวกบัการทดสอบการ

ปฏิบตัิงานสอบบญัชีด้านวิชาการสอบบญัชี  สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระ

บรมราชปูถมัภ์ 

- Director of Auditing Office บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี  

- Audit Partner บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบการทดสอบความรู้ของผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต  คณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 

(ก.บช.) สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ทีปรึกษาในคณะทีปรึกษาด้านการสอบบญัชี (เดิม คณะทีปรึกษาด้าน

วินยัผู้สอบบญัชี) สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  

- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กรรมการในคณะกรรมการพฒันาวิชาชพีและการศกึษาต่อเนือง สมาคม

นกับญัชีและผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพือพิจารณาผลการปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบญัชี สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

- กรรมการในคณะกรรมการการศกึษา สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอืนทอีาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเป็นการแข่งขัน/กจิการที

เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  14/14 ครัง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

(*รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกําก ับดูแลกิจการแ ล้ ว เห็น ว่า นายนิต ิ     

จึงนิจนิรันดร์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตังให้เป็นกรรมการ

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์  และก ฎหม ายที

เกียวข้อง  ด ังนัน  นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ได้ผ่านกระบวนการกลนักรอง

ของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคณุสมบตัทีิเหมาะสม  
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คุณสมบัตเิพมิเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2.  มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา หรือไม ่

  

2.1  เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที

 ได้รับเงนิเดือนประจํา 

-  

2.2  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  

2.3  มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญั ซงึอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที

 ได้อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ - นามสกุล นายณัฐศักด ิโรจนพิเชฐ    

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 59 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วันทดีํารงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน -  กรรมการอิสระ                                                                                    -

 กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance Committee 

การศกึษา -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of   

  Waterloo 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

-  หลกัสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders (RCL) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด 

(มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.  

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

-  หลกัสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd 

 - หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session 

 โดย CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 Session โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

รายนามและประวัตกิรรมการทีได้รับการเสนอชอืให้ได้รับ 

การเลือกตังกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึง  
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ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน -  ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป 

-  กรรมการ บจ. ยโูรโว เซาท์อสีท์ เอเชีย 

- ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี (ประเทศไทย) 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

-  กรรมการ บจ. ติงส์ ออน เน็ต 

-  กรรมการ บจ. ดจิิเวลท์ 

-  ผู้ อํานวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภมูไิชย ทีปรึกษาธุรกิจ 

-  กรรมการผู้จดัการ บจ. ออราเคลิ คอร์ปอเรชนั (ประเทศไทย) 

- กรรมการผู้จดัการ แทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อนิเตอร์เนชนัแนล อนิคอร์ปอเร

 เต็ด (ประเทศไทย)  

-  Managing Consultant  บจ. ไพรซ ์วอเตอร์เฮ้าส์  

-  Manager Bell Canada Enterprises  

การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอืนทอีาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเป็นการแข่งขัน/กจิการที

เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  14/14 ครัง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

-   Board Risk and Compliance Committee 11/12 ครัง คิดเป็นร้อยละ  

  91.66 

   (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู  

   ประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณ ะกรรมการธนาคารได้พิจารณ าข้อเสนอของคณ ะกรรมการกําหน ด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกําก ับดูแลกิจการแ ล้ว เห็น ว่า นายณัฐศักด ิ    

โรจนพิเชฐ  มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตงัให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดห ล ัก ท รัพ ย ์  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที เ กี ย ว ข้ อ ง  ด ัง นั น  

นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ  ได้ผ่านกระบวนการกลนักรองของคณะกรรมการ

ธนาคารแล้วว่ามีคณุสมบตัิทีเหมาะสม  
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คุณสมบัตเิพมิเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย -  

2. มีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่อไปนีกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาที

 ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีมีนยัสําคญั ซงึอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ 2565 
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ชือ - นามสกุล นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน  

ตําแหน่ง กรรมการ 

อาย ุ 37 ปี  

สัญชาติ มาเลเซยี 

วันทดีํารงตาํแหน่ง 24 กนัยายน 2563 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 1 ปี 5 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบัุน - กรรมการ 

- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

การศกึษา - Bachelor of Commerce (Hons) in Accountancy, University of Otago 

- Chartered Accountant, Chartered Accountants Australia and  

 New Zealand 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. 

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Financial Institutions Directors' Education (FIDE) 

Programme - Banking โดย Asia School of Business  

- หลกัสูตร Corporate Governance Revisited: The Co-existence of 

Ethics & Law Sets You Free โดย Malaysian Alliance of Corporate 

Directors  

- หลกัสูตร The Quiet Transformation on Corporate Governance โดย 

Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร How To Be An Effective Nominee Director In A Disruptive 

World โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร Stakeholder Voice in the Boardroom โดย Institute of 

Corporate Directors Malaysia  

 

รายนามและประวัตกิรรมการทีได้รับการเสนอชอืให้ได้รับ 

การเลือกตังกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึง  
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- หลกัสูตร Rethinking Governance: The New Norm of Corporate 

Governance โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร Human Rights Risk Management and Implications for 

Financial Institutions โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร Advanced Strategy 101: Dealing with Strategy in Changing 

Times โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session 2021 โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอืน  

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ Renggis Ventures Sdn Bhd 

- กรรมการ Pantai Melawi Ventures Sdn Bhd 

- กรรมการ Tanjung Pinang Investments Limited 

- กรรมการ Bukit Galla Investments Limited 

- กรรมการ Pulau Kendi Investments Limited 

-  Vice President ของ Khazanah Nasional Berhad ประเทศมาเลเซีย 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- กรรมการ Mount Terra Investments Limited 

- กรรมการ Mount Gading Ventures Sdn Bhd 

- กรรมการ Gunung Nuang Ventures Limited 

- กรรมการ Pagon Hill Investments Limited 

- กรรมการ Teluk Dalam Investments Limited 

- กรรมการ Pulau Kaca Investments Limited 

- Audit Manager ของ Ernst & Young ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอืนทอีาจ 

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนั/กิจการท ี

เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

-  ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร -  ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย -  ไม่มี 
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จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* -  คณะกรรมการธนาคาร 13/14 ครัง  คดิเป็นร้อยละ 92.86 

-  Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครัง คดิเป็นร้อยละ 

 100.00  

   (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู  

   ประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณ ะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค ่า ต อ บ แ ท น  ส ร ร ห า  แ ล ะ ก า ร กํ า ก ับ ด ูแ ล ก ิจ ก า ร แ ล้ ว  เ ห ็น ว ่า          

นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน มีคุณ สมบัติการเป็นกรรมการตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตงั

ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที

เกียวข้อง ดังนัน นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน ได้ผ่านกระบวนการ

กลนักรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบตัทีิเหมาะสม  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


