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สิงทส่ีงมาด้วยลําดบัที 3 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพอืเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 

ชือ - นามสกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์   

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีดํารงตาํแหน่ง 20 เมษายน 2561  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน  - กรรมการอสิระ 

 - กรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

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

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- เนตบิณัฑิตไทย 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที 104/2556 

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 โดย CIMB Group Holdings Bhd    
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- 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 ซไีอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน)  

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ บมจ. ฟินนัซา่ 

 

ตําแหน่งในกิจการอืน 

(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

-  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บจ. หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่  

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- ผู้ อํานวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์   

- กรรมการบริษทัในเครือ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand) 

- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)   

- Senior Associate บจ. ทีปรึกษากฎหมายสากล 

- Partner บจ. ทีปรึกษากฎหมายสากล 

- เลขานุการ ศาลแรงงานกลาง 

- ผู้พิพากษา ศาลจงัหวดันครราชสีมา 

- ผู้พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดันครราชสีมา 

- ผู้พิพากษา ศาลแขวงสริุนทร์ 

- ผู้ช่วยผู้พพิากษา ศาลในกรุงเทพมหานคร 

การดาํรงตําแหน่งงานในกิจการอืนทอีาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กจิการที

เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 
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จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  14/14 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15  ครัง คิดเป็นร้อยละ 93.33 

- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

11/12 คิดเป็นร้อยละ 91.67  

(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู 

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีพจิารณา

ในครังนี 

- ไม่มี 

 

 

คุณสมบัตเิพมิเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่อไปนีกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

บคุคลทอีาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาที

ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญั ซงึอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพอืเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 

ชือ - นามสกุล ดร. รอม หรัิญพฤกษ์   

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีดํารงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน - กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

  

การศกึษา -  ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 

(Colombo Plan Scholarship) 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สงัเกตการณ์ รุ่นที 

1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

-    หลกัสูตร  Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที 

14/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที 

6/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

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

(ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย   

- หลกัสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที 

1/2556 

- หลกัสูตร Executive Grid Seminar (รับเชญิ) 
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- หลกัสูตร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การ

สนบัสนนุของสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(NSTDA) 

-  นกัศกึษา วตท. รุ่นที 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 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 โดย 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: 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 ซไีอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอืน 

(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิคณะกรรมการนโยบายฯ สํานักงานคณะกรรมการ

 รักษาความมนัคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิ(สกมช.) กระทรวงดิจิทลัเพือ

 เศรษฐกิจและสงัคม 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจ. ชคิ รีพบับลคิ  

- กรรมการกลนักรองข้อมลูคอมพิวเตอร์ กระทรวงดจิิทลัเพือเศรษฐกจิและ

 สงัคม 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- ผู้จดัการร่วม บจ. วตท.เพือสงัคม 

- กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพือธุรกิจหลกัทรัพย์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการธรุกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 
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- ทีปรึกษาประธานมลูนิธิ มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ

 มหาชน) 

- กรรมการ (ผู้เชียวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชําระเงนิ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 

 (องค์การมหาชน)  

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา

 กจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมเพือ

 ประโยชน์สาธารณะ   

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กระทรวงยตุิธรรม 

 

การดาํรงตําแหน่งงานในกิจการอืนทอีาจทาํ

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 คิดเป็นร้อยละ 

 100.00 

 (*รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/  

 รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีพจิารณาใน 

ครังนี 

- วาระที 5 
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คุณสมบัตเิพมิเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษทัยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาที

ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญั ซงึอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพอืเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 

ชือ - นามสกุล นายณัฐศักด ิโรจนพเิชฐ    

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 59 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีดํารงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน -  กรรมการอสิระ                                                                                    

- กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance 

 Committee 

การศกึษา -  ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of 

  Waterloo 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP)  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders 

(RCL) 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 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    
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- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี 

ไทย จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน -  ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอืน 

(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป 

-  กรรมการ บจ. ยโูรโว เซาท์อสีท์ เอเชีย 

- ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี (ประเทศไทย) 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

  

- กรรมการ บจ. ตงิส์ ออน เน็ต 

- กรรมการ บจ. ดจิิเวลท์ 

- ผู้อํานวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภมูไิชย ทีปรึกษาธุรกิจ 

- กรรมการผู้จดัการ บจ. ออราเคลิ คอร์ปอเรชนั (ประเทศไทย)  

- กรรมการผู้จดัการ แทนเดม็ คอมพวิเตอร์ส อนิเตอร์เนชนัแนล อนิคอร์

ปอเรเต็ด (ประเทศไทย)  

- Managing Consultant  บจ. ไพรซ ์วอเตอร์เฮ้าส์  

- Manager  Bell Canada Enterprises  

การดาํรงตําแหน่งงานในกิจการอืนทอีาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/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 

  (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูล  

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

 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีพจิารณา

ในครังนี 

- วาระที 5 
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คุณสมบัตเิพมิเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่อไปนีกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาที

 ได้รับเงนิเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญั ซงึอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ 2565 


