สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 4

ข้ อมูลกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือเพือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชือ - นามสกุล

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันทีดํารงตําแหน่ ง

19 เมษายน 2559

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

2 ปี 10 เดือน

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

การศึกษา

- เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต California State University, Northridge,
U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง รุ่นทีD 12
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นทีD 39
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
(ปี 2554)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
(ปี 2553)
- Control and Risk Management (MIR) (ปี 2553)
- Current Issue Seminar (CIS) (ปี 2551)
- Role of the Chairman Program (RCP) (ปี 2551)
- Director Certification Program (DCP) (ปี 2549)
- Audit Committee Program (ACP) (ปี 2549)
- Financial for Non-Financial Director (FND) (ปี 2547)
- Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ งในกิจการอืน
(ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
- ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ [ง
- นายกสมาคม สมาคมสโมสรนักลงทุน

ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ [ง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รี ซอร์ สเซส
- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รี เสริ ซ
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการอืนทีอาจทํา - ไม่มี
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการทีเกียวเนือง
กับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
จํานวนครัง< การเข้ าร่ วมประชุมในปี =>?@*

- a หุ้น
- ไม่มี
- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครัง[ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
* รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจําปี 2561
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีพิจารณาในครัง< นี < - ไม่มี
คุณสมบัตเิ พิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ ในลักษณะต่อไปนี [กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื นิอ ติบคุ คลทีDอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีDผา่ นมา
2.1 เป็ นกรรมการทีDมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีDปรึ กษาทีD
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีDปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีDมีนยั สําคัญ ซึDงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีD
ได้ อย่างอิสระ
หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันทีD mn กุมภาพันธ์ 2562
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ใช่
-

-

ไม่ ใช่

ข้ อมูลกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือเพือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชือ - นามสกุล

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันทีดํารงตําแหน่ ง

25 เมษายน 2550

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

11 ปี 10 เดือน

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกํ าหนดค่า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กับ
ดูแลกิจการ

การศึกษา

- AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation
Program (MAP) for Directors of Public Listed Companies
(17-18 มีนาคม 2553)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นทีD 83/2553
English Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(27 เมษายน 2553)
- ป ระ ก า ศ นี ย บั ต ร ห ลั ก สู ต ร Singapore Institute of Directors
Course: Role of Directors

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน

- กรรมการอิสระ, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ตําแหน่ งในกิจการอืน
(ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore
Management University
- กรรมการอิ ส ระ /กรรมการทีD มิ ใช่ ผ้ ูบ ริ ห าร CIMB Group Holdings
Bhd
- กรรมการอิสระ/กรรมการทีDมิใช่ผ้ บู ริ หาร CIMB Group Sdn Bhd
- กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd.
- กรรมการทีDมใิ ช่ผ้ บู ริ หาร ศูนย์รักษาผู้มีบตุ รยากเจตนิน
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ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

-

กรรมการ TPG Star SF Pte Ltd.
กรรมการ TPG Growth SF Pte Ltd.
กรรมการ TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
กรรมการ TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
กรรมการ TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
Senior Adviser/Consultant, TPG Capital Asia

การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการอืนทีอาจทํา - ไม่มี
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการทีเกียวเนือง
กับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร
- ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จํานวนครัง< การเข้ าร่ วมประชุมในปี =>?@*

- คณะกรรมการธนาคาร 9/12 ครัง[ คิดเป็ นร้ อยละ 75.00
- คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
8/12 ครัง[ คิดเป็ นร้ อยละ 66.66
* รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจําปี 2561
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีพิจารณาในครัง< นี < - ไม่มี
คุณสมบัตเิ พิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ ในลักษณะต่อไปนี [กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
นิติบคุ คลทีDอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีDผา่ นมา หรื อไม่

ใช่
-

2.1. เป็ นกรรมการทีDมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีDปรึ กษาทีD
ได้ รับเงินเดือนประจํา
2.2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีDปรึกษากฎหมาย
2.3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีDมีนยั สําคัญ ซึDงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีD
ได้ อย่างอิสระ

-

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562

- 43 -

-

ไม่ ใช่

ข้ อมูลกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือเพือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชือ - นามสกุล

นายชาญมนู สุมาวงศ์

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ

อายุ

62 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันทีดํารงตําแหน่ ง

20 เมษายน 2561

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

10 เดือน

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการ
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ปริ ญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George
Washington University (U.S.A.)
- ปริ ญญาโท Master of Law, George Washington University
(U.S.A.)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
( ปี 2556)
- ผู้อํานวยการงานกฎหมายกลุม่ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟิ นนั ซ่า
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ฟิ นนั ซ่า จํากัด
- กรรมการ บจ. โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ งในกิจการอืน
(ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

-

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการบริษัทในเครื อของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
Counsel บจ. Hunton & Williams (Thailand)
Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)
Senior Associate บจ. ทีDปรึกษากฎหมายสากล
Partner บจ. ทีDปรึกษากฎหมายสากล
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การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการอืนทีอาจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการที
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร

-

ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาศาลแขวงสุรินทร์
ผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
เลขานุการศาลแรงงานกลาง
ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จํานวนครัง< การเข้ าร่ วมประชุมในปี =>?@*

- คณะกรรมการธนาคาร 8/8 ครัง[ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง[ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
* รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจําปี 2561
- ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีพิจารณาใน
ครัง< นี <

คุณสมบัตเิ พิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ ในลักษณะต่อไปนี [กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
นิติบคุ คลทีDอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีDผา่ นมา หรื อไม่

ใช่
-

2.1 เป็ นกรรมการทีDมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีDปรึกษาทีD
ได้ รับเงินเดือนประจํา
2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีDปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีDมีนยั สําคัญ ซึงD อาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีD
ได้ อย่างอิสระ

-

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ! กุมภาพันธ์ 2562
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-

ไม่ ใช่

ข้ อมูลกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือเพือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชือ - นามสกุล

นายรอม หิรัญพฤกษ์

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันทีดํารงตําแหน่ ง

13 ธันวาคม 2561

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

2 เดือน

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน

-

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

-

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานสํารองในคณะกรรมการ Board Risk Committee
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 a/m}}n) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP a~/m}}•) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FIGP
€/m}}€) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 172/2556)
(ภายใต้ การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)
หลักสูตร The Four Roles of Leadership Program (ภายใต้ การ
สนับสนุนของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
นักศึกษา วตท.รุ่นทีD 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- 46 -

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ งในกิจการอืน
(ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ การทํางาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of
North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina
(MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
- กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพืDอธุรกิจหลักทรัพย์
-

การดํารงตําแหน่ งงานในกิจการอืนทีอาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็ นการแข่ งขัน/กิจการทีเกียวเนืองกับ
ธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
จํานวนครัง< การเข้ าร่ วมประชุมในปี =>?@*

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีพิจารณาใน
ครัง< นี <

-

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบจ. ชิค รี พบั บลิค
ปรึกษาประธานมูลนิธิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้จดั การร่วม บจ. วตท.เพืDอสังคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)
กรรมการ (ผู้เชีDยวชาญระบบสารสนเทศ คณะกรรมการระบบชําระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริ หารกองทุนวิจยั และพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพืDอ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี
- คณะกรรมการธนาคาร 1/1 ครัง[ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ทีDประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง[ ทีD 10/2561 เมืDอวันทีD 29 ตุลาคม 2561 มี
มติแต่งตัง[ นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ
และทีDประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง[ ทีD 12/2561 เมืDอวันทีD 14 ธันวาคม
2561 มีมติแต่งตังนายรอม
[
หิรัญพฤกษ์ เป็ น กรรมการตรวจสอบ และทีDประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง[ ทีD 2/2562 เมืDอวันทีD 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ
แต่งตังนายรอม
[
หิรัญพฤกษ์ เป็ น กรรมการและประธานสํารองใน
คณะกรรมการ Board Risk Committee
(*รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจําปี 2561)
- วาระทีD 7
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คุณสมบัตเิ พิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
a. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อ บริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี [กับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมนิติ
บุคคลทีDอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีDผา่ นมา หรื อไม่

ใช่
-

2.1 เป็ นกรรมการทีDมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีDปรึกษาทีD
ได้ รับเงินเดือนประจํา
2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีDปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีDมีนยั สําคัญ ซึงD อาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีD
ได้ อย่างอิสระ

-

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ! กุมภาพันธ์ 2562
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-

ไม่ ใช่

