ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

64 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

25 เมษายน 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป 8 เดือน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน 4 แหง

-

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด
- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

สวนไดเสียในวาระการประชุม

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

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

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายธาริน ทิวารี
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

66 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

21 กรกฎาคม 2543

จํานวนปที่เปนกรรมการ

8 ป 5 เดือน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

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)
- ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สวนไดเสียในวาระการประชุม

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

49 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

19 กรกฎาคม 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป 5 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
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แหง

- รองผูจ ัดการใหญ 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

สวนไดเสียในวาระการประชุม

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

59 ป

สัญชาติ

มาเลเซีย

ดํารงตําแหนง

20 มกราคม 2552

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- B.A.(Hons) in International Relations, Universiti Malaya

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand
- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain

สวนไดเสียในวาระการประชุม

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

