สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายทวี บุตรสุนทร
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

ประธานกรรมการ

อายุ

68 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

1 มีนาคม 2547

จํานวนปที่เปนกรรมการ

4 ป 1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
รุนที่ 3 (ปรอ. รุนที่ 3)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- ประธานกรรมการ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน 3 แหง

- ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ปุย เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน 3 แหง

- ประธานกรรมการ บริษัท ไออีซี บิซิเนส พารทเนอรส จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไดอิจิ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

คิดเปน 0.00 %

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

-

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร 26 ครั้ง จาก 26 ครั้ง

ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายพีรศิลป ศุภผลศิริ
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

53 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

14 สิงหาคม 2541

จํานวนปที่เปนกรรมการ

9 ป 8 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Yokohama National University
ประเทศญี่ปุน (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- 30,135 หุน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

-

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

- กรรมการ บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการจัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
ประธานกรรมการพิจารณาธุรกรรมดานตลาดทุน
ประธานกรรมการ Steering Committee
รองประธานกรรมการ IT Strategic Planning Committee

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการ บริษัท มิลเลียไลฟ อินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ ัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการบริหาร บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํากัด (มหาชน)

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee

26
2
37
32
10
10

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จาก
จาก
จาก
จาก
จาก
จาก

26
2
37
33
10
12

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

63 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

25 เมษายน 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป

วุฒิการศึกษา

- M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุน (ทุนธนาคารแหงประเทศไทย)
- B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน 4 แหง

-

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด
- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

คิดเปน 0.00 %

ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ซาบิทารี แวร จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด
กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ

24 ครั้ง
14 ครัง้

จาก 26 ครั้ง
จาก 29 ครั้ง

** นายเตชะพิทย แสงสิงแกว เดิมถือเปนกรรมการของธนาคารที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อรักษาผลประโยชนของกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร เนื่องจากนายเตชะพิทย เดิมดํารงตําแหนงกรรมการในฐานะตัวแทน
ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แตไดลาออกจากการเปนกรรมการในฐานะตัวแทนของกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน พรอมทั้งลาออกจากการเปนกรรมการของธนาคาร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ครั้งที่ 10/2550 ไดพิจารณาแตงตั้ง นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคาร
คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย

ใช

ไมใช
9

2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
อยางอิสระ

9
9
9

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายธาริน ทิวารี
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

65 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

21 กรกฎาคม 2543

จํานวนปที่เปนกรรมการ

7 ป 9 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy,
(Hamburg) สหพันธรัฐเยอรมัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คิดเปน 0.00 %

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

25 ครั้ง
29 ครัง้
1 ครั้ง

จาก 26 ครั้ง
จาก 29 ครั้ง
จาก 2 ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย

ใช

ไมใช
9

2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
อยางอิสระ

9
9
9

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

48 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

19 กรกฎาคม 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

9 เดือน

วุฒิการศึกษา

- M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and
Political Science, University of London
- B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology,
University of London

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แหง

- รองผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

- กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- ผูจัดการ ฝายการเงิน บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด

คิดเปน 0.00 %

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครั้ง
8 ครัง้

จาก 26 ครั้ง
จาก 29 ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย

ใช

ไมใช
9

2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
อยางอิสระ

9
9
9

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการ

อายุ

48 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

14 พฤศจิกายน 2543

จํานวนปที่เปนกรรมการ

7 ป 5 เดือน

วุฒิการศึกษา

- M.A. (Economics), Northwestern University, Evanston, Illinois, สหรัฐอเมริกา
- B.C. (Economics), University of Auckland, ประเทศนิวซีแลนด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารสินทรัพยรอการขาย

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

- ผูอํานวยการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

-

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพยรอการขาย

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

คิดเปน 0.00 %

ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
รองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
เศรษฐกร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
19 ครั้ง
7 ครั้ง

จาก 26 ครั้ง
จาก 11 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายปรีชา อุนจิตติ
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการ

อายุ

61 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

1 ตุลาคม 2545

จํานวนปที่เปนกรรมการ

5 ป 6 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แหง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอรนสตาร เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 แหง

- ประธานกรรมการ บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด
- กรรมการ บริษัท อีสเทอรน สตาร รีสอรท จํากัด

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการ บริษัท คอน-พลัส แอนด แมนเนจเมนท จํากัด
- รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

คิดเปน 0.00 %

26 ครั้ง
2 ครั้ง
50 ครั้ง

จาก 26 ครั้ง
จาก 2 ครั้ง
จาก 50 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางเสาวณี สุวรรณชีพ
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการ

อายุ

64 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

1 มิถุนายน 2548

จํานวนปที่เปนกรรมการ

2 ป 10 เดือน

วุฒิการศึกษา

- M.S. (Economic Statistics) University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร (สถิติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

-

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน 3 แหง

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- กรรมการ คณะกรรมการสายออกบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรรมการบริหาร มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

คิดเปน 0.00 %

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ IT Strategic Planning Committee
ประธานกรรมการที่ปรึกษา Steering Committee

ประสบการณการทํางาน

-

ประธาน สหกรณออมทรัพยพนักงาน ธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
กรรมการ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูชวยผูวาการดานระบบขอสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

-

คณะกรรมการธนาคาร
24 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
2 ครั้ง
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 12 ครั้ง
คณะกรรมการ Steering Committee
- ครั้ง

จาก 26 ครั้ง
จาก 2 ครั้ง
จาก 12 ครั้ง
จาก - ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายรันเวียร เดวัน
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการ

อายุ

54 ป

สัญชาติ

แคนาดา

ดํารงตําแหนง

25 เมษายน 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป

วุฒิการศึกษา

- B.C. (B.Com (Hons.)), Delhi University, ประเทศอินเดีย
- Member of the Canadian Institute of Chartered Accountants (CA)
- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales (FCA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

-

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน 3 แหง

- Non-Executive Director, Shriram Transport Finance Company Limited, Mumbia, India
- Non-Executive Director, Parkway Group Healthcare, Singapore
- Head of Financial Institutions Group Operations, TPG Capital (S) Pte. Ltd

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

คิดเปน 0.00 %

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการเงินและควบคุม
รองประธานกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

ประสบการณการทํางาน

- Executive Vice president and Chief Financial Officer,
Standard Chartered First Bank (Formerly Korea First Bank)
- Vice president and Regional Financial Controller, Citibank,
Global Consumer Bank Singapore

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการเงินและควบคุม
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

13
2
2
3
13
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จาก 26 ครั้ง
จาก 2 ครั้ง
จาก 2 ครัง้
จาก 6 ครั้ง
จาก 18 ครั้ง
จาก 2 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางวาทนันทน พีเทอรสิค
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการ

อายุ

47 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

25 เมษายน 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป

วุฒิการศึกษา

- AB Bryn Mawr College, PA, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

- Senior Advisor, TPG Capital Asia

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

-

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

คิดเปน 0.00 %

Managing Director, Goldman Sachs
Chief of staff Asia ex Japan, Goldman Sachs
Investment Banking Division, Goldman Sachs
Equity Capital Markets, Goldman Sachs
Director, Sg Warburg
Head of Thailand, Sg Warburg
Head of Equity Capital Markets Asia ex Japan, Sg Warburg
12 ครั้ง

จาก 26 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายดาเนียล แอชตัน คารโรล
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการ

อายุ

47 ป

สัญชาติ

อเมริกัน

ดํารงตําแหนง

26 กันยายน 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

7 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, Stanford University
- Bachelor of Arts in Economics, Harvard

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

- Managing Partner, TPG Capital LP

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- Managing Partner, Newbridge Capital LLC
- Managing Director, H&Q Asia Pacific Ltd

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

คิดเปน 0.00 %

3 ครั้ง

จาก 26 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชิน หยวน หยิน
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการ

อายุ

60 ป

สัญชาติ

มาเลเซีย

ดํารงตําแหนง

14 พฤศจิกายน 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

5 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, University of Hull
- Bachelor of Economics (Honours), University of Malaysia
- Fellow of the Chartered Institute of Marketing

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

-

ตําแหนงงานอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

- ไมมี

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- Executive Vice President and Head, Group Consumer Financial Services Division,
OCBC Bank, Singapore
- Senior General Manager, Personal Banking Division, Hong Leong Bank, Malaysia
- Advisor to the President Director, Bank SBU, Indonesia

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการธุรกิจรายยอย

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

คิดเปน 0.00 %

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการธุรกิจรายยอย
กรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2

4 ครั้ง
2 ครั้ง

จาก 26 ครั้ง
จาก 2 ครั้ง

