
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการเดิม)

การศึกษา
-	 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-	 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-	 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
-	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
-	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ นักบริหารระดับสูง 

สถาบันพระปกเกล้า
-	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
-	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำานักงาน ก.พ.
-	 International Financial Fraud Training Program (IFFT), Internal Revenue 

Service (IRS) Georgia, USA
-	 Executive Program for Senior Management 2006 Development Course 

for Organization Leaders under Globalization Current, Fiscal Policy 
Research Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with 
Kellogg School of Management and the Maxwell School of Syracuse 
University, Schulich School of Business York University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-	 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program, Role of the Chairman 

Program, Audit Committee Program, Successful Formulation & Execution 
the Strategy, Finance for Non-Finance Director, Refresher Course DCP, 
และ Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
การเงิน กฎหมาย และภาษีอากร

จำานวนวาระ/ปี ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
2 วาระ/ 3 ปี 10 เดือน           
(วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง: 5 มิถุนายน 2556)

ประสบการณ์การทำางาน
-	 รองประธานกรรมการคนที่ 3 และประธานคณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทน
-	 บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)  
-	 กรรมการ และประธานกรรมการ กำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)
-	 ปลัดกระทรวงการคลัง

-	 ประธานกรรมการ กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
-	 ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
-	 ประธานกรรมการ กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
-	 ประธานกรรมการ จัดทำาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-	 กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
-	 กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
-	 กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ    
-	 กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 
-	 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
-	 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
-	 กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
-	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
-	 กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
-	 กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
-	 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
-	 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-	 กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
-	 กรรมการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) สำานักงานศาลยุติธรรม
-	 อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
-	 กรรมการ กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
-	 กรรมการ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
-	 กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จำานวน 2 แห่ง ดังนี้
-	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำากับดูแลกิจการ  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
-	 กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) 

ตำาแหน่งอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำานวน 2 แห่ง ดังนี้
-	 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี
-	 สมาชิก สภาขับเคลื่อนประเทศ (สปท.)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
- ไม่มี  -

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
อายุ  61 ปี
สัญชาติ ไทย

ประธานกรรมการ

28 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2



การถือหุ้นในธนาคารทหารไทย
- ไม่มี  -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
-	 คณะกรรมการธนาคาร: 11 ครั้ง จากจำานวน 13 ครั้ง

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ ธนาคาร/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
-	 เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
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เอกสารแนบ 2



การศึกษา
-	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
-	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
-	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- ไม่มี  -

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการ

จำานวนวาระ/ปี ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
1 วาระ / - ปี 4 เดือน           
(วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2559)    

ประสบการณ์การทำางาน
-	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
-	 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
-	 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
-	 ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
-	 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
-	 รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี  -

ตำาแหน่งอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำานวน 4 แห่ง ดังนี้
-	 ผู้บัญชาการทหารบก 
-	 เลขาธิการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
-	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
-	 กรรมการบริหาร องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อตก.)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
- ไม่มี  -

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
อายุ  59 ปี
สัญชาติ ไทย

กรรมการ การถือหุ้นในธนาคารทหารไทย
- ไม่มี  -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
คณะกรรมการธนาคาร: 2 ครั้ง จากจำานวน 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ ธนาคาร/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
-	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา 

ที่ได้รับเงินเดือนประจำา 
-	 ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
-	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้

อย่างเป็นอิสระ

30 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2



การศึกษา
BA (Business Studies, First Class Honors), London Southbank, UK 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-	 Corporate Finance Program, London Business School, UK 
-	 General Management Program Cedep and Management in International 

Banking Cedep, Insead, Fountainbleu, France   
-	 Directors Colloquium on Corporate Governance, International Financial 

Reporting Standards (IFRS) and its implications on Indian Banking Sector 
and Director’s Liabilities and Competition Law, ING Vysya Bank Ltd. India  

-	 Legal Developments in Corporate Governance, Accounting and Finance 
Developments, Developments in Directors and Officers Insurance and 
Regulator Update – APRA, ING Direct Australia

-	 Various other courses in Insurance, Asset Management, Credit 
and  Financial Analysis, Capital Market, Also lectured and written for 
Euromoney, The Treasurer and the FTA Journal

-	 Regular speaking & writing engagements on Leadership,  
Customer Service, Corporate Culture, IT and ING Direct Philosophy and 
Business Model

ความเชี่ยวชาญ
การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการธนาคาร

จำานวนวาระ/ปี ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
4 วาระ / 9 ปี 3 เดือน
(วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง: 28 ธันวาคม 2550)   

ประสบการณ์การทำางาน
-	 Member, Challengers & Growth Countries Management Team,  

ING Group N.V.
-	 Member of Leadership Council, ING Group N.V.        
-	 CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited 
-	 Member Council Australian Bankers’ Association
-	 CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
-	 Member of Board of Directors, Member of Risk Committee, Member of 

Audit Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Bank 
(Australia) Limited

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
อายุ  61 ปี
สัญชาติ ออสเตรเลีย

กรรมการ
กรรมการบริหาร

-	 Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. India
-	 Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit 

Committee, Member of  Board Credit Committee, Chairman of Risk 
Management and Review Committee, and Member of Remuneration 
Committee, ING Vysya Bank Ltd. India

-	 Member of Retail Banking International Management Team and Member 
of Senior Leadership Team, ING Group N.V.

-	 Member of Management Council, ING Group N.V.
-	 Non Executive Director and Member of Strategy Committee, KB Financial 

Group
-	 CEO, ING Banking Asia

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำาแหน่งอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำานวน 4 แห่ง ดังนี้
-	 Non Executive Director, Ratesetter Australia Pty Ltd.
-	 Advisory Council Member, Australian Digital Currency and  

Commerce Association
-	 Advisory Council Member, Humanity in Business
-	 Advisor, ING Group N.V.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
 - ไม่มี -

การถือหุ้นในธนาคารทหารไทย
 - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
-	 คณะกรรมการธนาคาร: 7 ครั้ง จากจำานวน 13 ครั้ง *
-	 คณะกรรมการบริหาร: 8 ครั้ง จากจำานวน 13 ครั้ง *

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ ธนาคาร/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เป็นกรรมการผู้แทน ING Bank N.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

หมายเหตุ: * นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ลาป่วยในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เฉพาะครั้งที่ 2/2559 
ถึง ครั้งที่ 6/2559 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร เฉพาะครั้งที่ 1/2559 ถึง ครั้งที่ 4/2559
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เอกสารแนบ 2



การศึกษา
-	 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-	 นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
-	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)   
-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
-	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำานักงาน ก.พ.
-	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำานักนายกรัฐมนตรี  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-	 หลักสูตร Director Certification Program, Financial Statement for 

Directors, Role of Chairman  Program และ Advanced Audit Committee 
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ความเชี่ยวชาญ
-	 ด้านการบริหารการจัดการด้านทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ยังมี

ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายมหาชนและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำานวนวาระ/ปี ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
– วาระ/ – ปี – เดือน   

ประสบการณ์การทำางาน
-	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
-	 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
-	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี  -

นายจุมพล ริมสาคร
อายุ  56 ปี
สัญชาติ ไทย

กรรมการ ตำาแหน่งอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำานวน 8 แห่ง ดังนี้
-	 รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กำากับดูแลกรม

ธนารักษ์ และสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
-	 กรรมการอำานวยการ โรงงานยาสูบ
-	 กรรมการ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำากัด
-	 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-	 ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
-	 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำากับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์
-	 กรรมการ คณะกรรมการกำากับการดำาเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
-	 กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำากับการดำาเนินงานของ 

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
- ไม่มี  -

การถือหุ้นในธนาคารทหารไทย
- ไม่มี  -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
- ไม่มี  -

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ ธนาคาร/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
-	 เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ของธนาคาร

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการใหม่)

32 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2




