สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

รายนามและประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่
ชื่อ - นามสกุล

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ตําแหน่ งที่เสนอให้ แต่ งตัง้

กรรมการและประธานกรรมการ

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- M.A. (Econ), California State University, Northridge
สหรัฐอเมริ กา
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39
- นักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 11

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ P.C.S. Machine Group Holding PCL.
- กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส

ตําแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)

ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ P.C.S. Machine Group
Holding PCL.
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Akara Resources PCL.

Financial Institutions Governance Program (ปี 2554)
Advanced Audit Committee Program (ปี 2553)
Control and Risk Management (ปี 2553)
Current Issue Seminar (ปี 2551)
Role of the Chairman Program (ปี 2551)
Director Certification Program (ปี 2549)
Audit Committee Program (ปี 2549)
Financial for Non-Financial Director (ปี 2547)
Director Accreditation Program (ปี 2547)
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- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รี เสริ ช
- กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อิ น โดรามา เวน
เจอร์ ส
การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่ า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การแล้ ว เห็ น ว่ า
นายจั ก รมณฑ์ ผาสุ ก วนิ ช มี คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการ
แต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายที่ เ กี ่ ย วข้ อง ดั ง นั น้ นายจั กรมณฑ์
ผาสุกวนิช ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการธนาคาร
แล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม
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รายนามและประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่
ชื่อ - นามสกุล

นายประเวช องอาจสิทธิกุล

ตําแหน่ ง

กรรมการ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- MBA, Finance, New Hampshire College, สหรัฐอเมริ กา
- MBA, Decision Support Systems, New Hampshire College,
สหรัฐอเมริ กา
- BS, บัญชีทฤษฎี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Adviser Senior Executive Program, Northwestern University
(ปี 2552)
- Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association (ปี 2550)
- Chartered Bank EDP Auditor, Bank Admins. Ist., US.
(ปี 2533)
- Chartered Bank Auditor, Bank Admins. Ist., US. (ปี 2530)

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตําแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- เลขาธิ ก าร สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้จดั การใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริ กา
- CFO ธนาคาร เจ พี มอร์ แกนเชส

การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี
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การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่ า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การแล้ ว เห็ น ว่ า
นายประเวช องอาจสิ ท ธิ กุ ล มี คุณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการ
แต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อง ดั ง นั น้ นายประเวช
องอาจสิ ท ธิ กุ ล ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม
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