สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3

รายนามและประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ตําแหน่ งที่เสนอให้ แต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง

24 กันยายน 2552

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

6 ปี 7 เดือน

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริ ญญาโท (การบัญชี)
Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี (การบัญชี)
Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 (ปี 2553)
- Director Certification Program (DCP) (ปี 2550)

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการบริ ษัท บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เวิลด์ คอร์ ปอเรชัน่
- ประธานกรรมการบริ ษัท บมจ. ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979

ตําแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์
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- ที่ปรึกษาคณะบริ หาร บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)
- กรรมการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บลจ. ทหารไทย
- กรรมการคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จํานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558*

- คณะกรรมการธนาคาร
9/12 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 75.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
(* รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมแสดงในรายงานประจํ าปี 2558)

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแล้ ว เห็นว่า นายสุคนธ์
กาญจนหัตถกิจ มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํ ากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการแต่งตัง้ ให้ เป็ น
กรรมการธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กําหนดนิยามกรรมการ
อิสระซึ่งเข้ มกว่าข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่ องการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้ องถือหุ้น
ในธนาคารไม่เกินร้ อยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมด ดัง นัน้ นายสุ ค นธ์ กาญจนหั ตถกิ จ ได้ ผ่า นกระบวนการ
กลัน่ กรองของคณะกรรมการธนาคารแล้ วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง
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คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ ในลักษณะต่อไปนี ้กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา หรื อไม่
2.1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจํา
2.2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ ซึง่ อาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่
ได้ อย่างอิสระ
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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ใช่
-

ไม่ ใช่


-



-




รายนามและประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

ตําแหน่ ง

กรรมการ

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง

11 เมษายน 2557

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

2 ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน

- กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน)
- กรรมการและประธานสํารอง
คณะกรรมการ Board Risk Committee

การศึกษา

- Dr. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริ กา
- M. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริ กา
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Stanford Executive Program,
Stanford University, สหรัฐอเมริ กา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 12 (วปรอ 4212)
- หลักสูตร DCP 42/2004, FND 9/004, RCC 10/2010 และ
NCGC สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์

ตําแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

กรรมการ บจ.เอิร์ทกรี น
กรรมการ บจ. บ้ านหมี่ กรี น
กรรมการ บจ. พนม กรี น
กรรมการ บจ. ระยอง กรี น
กรรมการ บจก. แอดวานซ์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง เทคโนโลยี
กรรมการ บจก. กรี น เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง
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- กรรมการ บจก. กรี น เอ็นเนอยี่ เอเชีย กรุ๊ป
ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ ยี่ รี ซอร์ สเซส
- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขันต้
้ นและก๊ าซ
ธรรมชาติ บมจ. ปตท.
- รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ สํ า รวจผลิ ต และก๊ าซ
ธรรมชาติ บมจ. ปตท.

การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จํานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
- คณะกรรมการ Board Risk Committee
9/9 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
(* รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมแสดงในรายงานประจํ าปี 2558)

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่ า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การแล้ ว เห็ น ว่ า
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุ ขสถิต ย์ มี คุณสมบัติการเป็ นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการ
แต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง ดั ง นั น้ นายจิ ต รพงษ์
กว้ า งสุ ข สถิต ย์ ได้ ผ่า นกระบวนการกลั่น กรองของคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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รายนามและประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

ตําแหน่ ง

กรรมการ

อายุ

37 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง

6 พฤษภาคม 2557

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

1 ปี 11 เดือน

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการ Board Risk Committee

การศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญ ญาตรี พาณิ ช ย์ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต , การบั ญ ชี แ ละการเงิ น
Macquarie University, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary – (เศรษฐศาสตร์ สถิ ติ
ภาษาอัง กฤษ ประวัติศ าสตร์ ) , Aranui High School,
Christchurch, นิวซีแลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตําแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ Investments, Khazanah Nasional Berhad,
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
- กรรมการ Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S.
(Non-Independent Non-Executive Director)

ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- Principal. Olivant Advisors (Seconded from Khazanah),
สิงคโปร์
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- Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ ตา
อินโดนีเซีย
Senior Vice President, Office of the Chairman/CEO
(มีนาคม 2549 - เมษายน 2551)
Vice President, Credit Cards Group Head (ตุลาคม 2548
- มีนาคม 2549)
- Associate, Boston Consulting Group, กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย
- นักวิเคราะห์อาวุโส - FIG Specialist, McKinsey & Company,
กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย




การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จํานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558*

- คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33
- คณะกรรมการ Board Risk Committee
9/9 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
(* รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมแสดงในรายงานประจํ าปี 2558)

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่ า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การแล้ ว เห็ น ว่ า
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการ
แต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่
ชเว็น ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการธนาคารแล้ วว่า
มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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