สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ประวัตกิ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและเสนอให้ ท่ ปี ระชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

ตาแหน่ ง

กรรมการ

อายุ

40 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดารงตาแหน่ ง

6 พฤษภาคม 2557

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

4 ปี 9 เดือน

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ Board Risk Committee
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Massachusetts Institute of
Technology, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต, การบัญชีและการเงิน
Macquarie University, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary – (เศรษฐศาสตร์ สถิติ
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ), Aranui High School,
Christchurch, นิวซีแลนด์
- ไม่มี

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ, CIMB Bank Bhd
- กรรมการบริ หาร, Investments, Khazanah Nasional Berhad,
Kuala Lumpur, Malaysia
- กรรมการสารองของ John Kelly Thompson, ACR Capital
Holdings Pte Ltd.
- กรรมการ, ACR Capital Holdings Pte Ltd.
- กรรมการ, Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta
- ผู้มีอานาจดาเนินการแทนบริ ษัท, Olivant Advisors (Seconded
from Khazanah), Singapore
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การศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

การดารงตาแหน่ งงานในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรือ มีสภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ผู้อานวยการอาวุโส สานักประธานกรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร, Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah),
Jakarta, Indonesia
- ผู้อานวยการ, Credit Cards Group Head
- ผู้ช่วยที่ปรึ กษา, Boston Consulting Group, Kuala Lumpur,
Malaysia
- นักวิเคราะห์อาวุโส, FIG Specialist, McKinsey & Company,
Kuala Lumpur, Malaysia
- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561*

- คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33
- คณะกรรมการ Board Risk Committee 11/12 ครัง้
คิดเป็ นร้ อยละ 91.66
(* รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจาปี 2561)
คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการกาหนด
ค่ า ตอบแทน สรรหา และการกากั บ ดู แ ลกิ จ การแล้ ว เห็ น ว่ า
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็ น มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการ
แต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ ตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่
ชเว็น ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการธนาคารแล้ วว่า
มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
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ประวัตกิ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตัง้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ - นามสกุล

นายรอม หิรัญพฤกษ์

ตาแหน่ งที่เสนอให้ แต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดารงตาแหน่ ง

13 ธันวาคม 2561

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

2 เดือน

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและประธานสารองในคณะกรรมการ Board Risk
Committee

การศึกษา

- Ph.D. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A.
- M.S. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A.
- B.A. (Statistics), Macquarie University, Australia (Colombo Plan
Scholarship
- หลักสูตร IT Governance (ITG) Invited as observer for ITG
1/2559 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Corp. Governance for Capital Market Intermediaries
(CGCMI 1/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP 14/2557) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FIGP
6/2556) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 172/2556) (ภายใต้
การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)
- หลักสูตร The Four Roles of Leadership Program (ภายใต้ การ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ การทางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

สนับสนุนของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- นักศึกษา วตท.รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of
North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina
(MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
- กรรมการอิสระ, บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
-

การดารงตาแหน่ งงานในกิจการอื่นที่อาจทา ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของธนาคาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ,ิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บจ. ชิค รี พบั บลิค
ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้จดั การร่วม, บจ. วตท.เพื่อสังคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ,ิ สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ), คณะกรรมการระบบชาระ
เงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ,ิ สานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ,ิ คณะกรรมการบริ หารกองทุนวิจยั และพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ,ิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561*

- คณะกรรมการธนาคาร 1/1 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2561 มีมติแต่งตัง้ นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดารงตาแหน่ง กรรมการ /
กรรมการอิสระ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตังนายรอม
้
หิรัญพฤกษ์ เป็ น กรรมการ
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

ตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตังนายรอม
้
หิรัญพฤกษ์ เป็ น กรรมการ
และประธานสารองในคณะกรรมการ Board Risk Committee
(*รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจาปี 2561)
คณะกรรมการธนาคารได้ พจิ ารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกากับดูแลกิจการแล้ ว เห็นว่า นายรอม
หิรัญพฤกษ์ มีคณ
ุ สมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัท
มหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการ
ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ นายรอม หิรัญพฤกษ์ ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรอง
ของคณะกรรมการธนาคารแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติทเี่ หมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ ในลักษณะต่อไปนี ้กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา หรื อไม่

ใช่
-

ไม่ ใช่


1.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
1.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ ซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้
อย่างอิสระ

-



-




หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ
ชื่อ - นามสกุล

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ

ตาแหน่ งที่เสนอให้ แต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- Master of Applied Science, University of Waterloo
- Bachelor of Science, McGill University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- ผู้อานวยการ, บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
- ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริ ษัท, บจ. อีเลิร์นนิตี ้ (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ การทางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

การดารงตาแหน่ งงานในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- กรรมการผู้จดั การ, บจ. ออราเคิล คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จดั การ, บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ ส อินคอเปอเรเต็ด
(ประเทศไทย)
- Managing Consultant, บจ. ไพรซ์ วอเตอร์ เฮ้ าส์
- Manager, Bell Canada Enterprises
- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอของคณะกรรมการก าหนด
ค่ า ต อ บ แ ท น ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
นายณั ฐศั ก ดิ์ โรจนพิ เ ชฐ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการแต่งตัง้
ให้ เป็ นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
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ก ฎ ห ม า ย ที ่ เ กี ่ ย ว ข้ อ ง ดั ง นั น้ นายณั ฐ ศั ก ดิ์ โรจนพิ เ ชฐ ได้ ผ่ า น
กระบวนการกลั่น กรองของคณะกรรมการธนาคารแล้ ว ว่า มี คุณ สมบัติ ที่
เหมาะสม
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ ในลักษณะต่อไปนี ้กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา หรื อไม่

ใช่
-

ไม่ ใช่


2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ ซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้
อย่างอิสระ

-



-
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ
ชื่อ - นามสกุล

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์

ตาแหน่ งที่เสนอให้ แต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ การทางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- ปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชนสู
ั ้ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ นด้ านการลงทุน และด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
- ไม่มี
- คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการสภาวิชาชีพด้ านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการบริ หารในสานักสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี
- หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
- คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี,
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)
- กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
- คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี,
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
- คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการวิชาชีพด้ านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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- คณะที่ปรึกษาด้ านการสอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้ านวินยั ผู้สอบ
บัญชี) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดารงตาแหน่ งงานในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอของคณะกรรมการก าหนด
ค่า ตอบแทน สรรหา และการก ากับ ดูแ ลกิ จ การแล้ วเห็ น ว่ า นายนิ ติ
จึงนิ จนิ รัน ดร์ มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษั ท
มหาชนจ ากัด และไม่มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มในการแต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นกรรมการ
ธนาคารพาณิ ช ย์ หรื อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ต ามหลัก เกณฑ์ ข องส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อง ดั ง นั น้ นายนิ ติ จึงนิ จนิ รันดร์ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรอง
ของคณะกรรมการธนาคารแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ ในลักษณะต่อไปนี ้กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา หรื อไม่

ใช่
-

ไม่ ใช่


2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ ซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้
อย่างอิสระ

-



-
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