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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายการ
บัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
และเลขานุการบริษัท  

 

1. นายปิติ สิทธิอ านวย 
• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 88 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพนัธ์ 2528 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 37 ปี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย 
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจกัร 
• Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005 
• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013 
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 26 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 1 กุมภาพนัธ์ 2528 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561  รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2556 - เมษายน 2561 ประธานกรรมการ บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย  
• มีนาคม 2551 - ธนัวาคม 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - กุมภาพนัธ์ 2551  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
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• 2546 - 2548 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2536 - 2543 ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited  

 ประเทศสิงคโปร์ 
• 2535 - 2549 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2534 - 2544 ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ล่ียคุเกอร์ 
• 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์ 
• 2530 - 2543 กรรมการ บจ. กรุงเทพซากุระลีสซ่ิง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
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2. นายเดชา ตุลานันท์ 
• ประธานกรรมการบริหาร 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 87 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 31 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจกัร 
• Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 26 มีนาคม 2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - มีนาคม 2560  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2547 - พฤษภาคม 2555  กรรมการ บมจ. เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนต ์
• 2535 - 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มีนาคม 2534 - 2535  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   
• 2528 - 2534 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2516 - 2528 ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยีส์ 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ซิต้ีเรียลต้ี 
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3. นางเกศินี วิฑรูชาต ิ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 74 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 15 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทก็ซสัแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• พาณิชยศาสตรบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรดา้นการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยทุนโคลมัโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย 
• ประกาศนียบตัรการประเมินค่าทรัพยสิ์น ASEAN Valuer Association 
• ประกาศนียบตัร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 3 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2008 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005 
• AEC Business Forum: “AEC 2025” 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 12 เมษายน 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2557 - 2560 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
• 2553 - 2556 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลงั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2553 - 2554 คณะกรรมการท่ีปรึกษา Association to Advance Collegiate Schools of  

 Business (AACSB) ประจ าภูมิภาคเอเชีย 
• 2551 - 2554 กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME)  

 องคก์รระดบัโลก ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ 
• มิถุนายน 2550 - ธนัวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
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• 2549 - 2554 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 
• 2548 - 2549  กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
• 2547 - 2552  คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2545 - 2554 ผูไ้กล่เกล่ียของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ส านกังานระงบัขอ้พิพาท  

 ส านกังานศาลยติุธรรม 
• 2540 - 2550 ผูแ้ทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA) 
• 2540 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย 
• 2537 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. ยวัซ่า แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 27 กุมภาพนัธ์ 2561 - ปัจจบุนั อธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
• 2550 - ปัจจบุนั อนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 

 ตลาดหลกัทรัพย ์
• 2550 - ปัจจบุนั อนุญาโตตุลาการเพื่อระงบัขอ้พิพาทระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจ 

 หลกัทรัพย ์หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยก์บัลูกคา้ 
• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ สภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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4. นายศิริ จิระพงษ์พนัธ์ 
• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
• กรรมการตรวจสอบ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 67 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 1 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006 
• Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่น 2/2008 
• Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End 
• Anti - corruption: Leadership Role of the Board    
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 19 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 
• พฤศจิกายน 2560 -  กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 
• พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล ์ 
• ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558 สมาชิกสภา สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• กนัยายน 2557 - เมษายน 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

 บมจ. พีทีที  โกลบอล เคมิคอล  
• มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560 ผูอ้  านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• เมษายน - ตุลาคม 2549 รักษาการผูอ้  านวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
• มกราคม - ตุลาคม 2549 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
• กนัยายน 2548 - ตุลาคม 2549 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
• สิงหาคม 2546 - ธนัวาคม 2549 กรรมการ บจ. ซินเนอจี โซลูชัน่  
• 2539 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการ และท่ีปรึกษา บมจ. แอลพีเอน็ เพลทมิล  
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• 2531 - 2536 SVP ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสดา้นกิจการวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560  กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• 2526 - 2531 ผูจ้ดัการฝ่ายแผนและประสานงาน บจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  
• 2523 - 2526 หวัหนา้กองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• 2523 อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    
• 15 มิถุนายน 2564 - ปัจจบุนั ผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ บมจ. การบินไทย 
ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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5. นายอรุณ จิรชวาลา 
• ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 
• กรรมการตรวจสอบ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 68 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 2 กุมภาพนัธ์ 2558 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 7 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 1 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2 กุมภาพนัธ์ 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 21 กุมภาพนัธ์ 2562 - เมษายน 2562  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และ 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 
• เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558  ประธานกรรมการ บจ. เค.ดบับลิว.ซี. คลงัสินคา้  
• สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยโูอบี 
• เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557  ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลงัเอกสาร  
• สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ  
• 2547 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 
• กนัยายน 2538 - ตุลาคม 2539  ผูอ้  านวยการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
• พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536 Treasury and Investment Officer ธนาคารพฒันาเอเชีย กรุงมะนิลา 

 ประเทศฟิลิปปินส์ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• สิงหาคม 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ  
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. พลงัโสภณ  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

เอกสารแนบ 1  9 
 

6. นายพรเทพ พรประภา 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 73 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 15 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้
• วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นท่ี 5 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• กนัยายน 2555 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 12 เมษายน 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเตม็ส์ 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. สยามไดก้ินเซลส์ 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอน็ เอส เค สเตียร่ิง ซิสเตม็ส์ 
• ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บจ. เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมตัสุ 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพฒันา 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า 
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร 
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• ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั ประธานบริษทั บจ. บางกอกโคมตัสุเซลส์ 
• ปัจจุบนั ประธานบริษทั บจ. ยีเอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ 
• ปัจจุบนั ประธานบริษทั บจ. บางกอกโคมตัสุ ฟอร์คลิฟท์ 
• ปัจจุบนั ประธานบริษทั บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอร่ี 
• ปัจจุบนั ประธานบริษทั/ผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลส์ 
• ปัจจุบนั  รองประธานบริษทั บจ. สยามกลการอะไหล่ 
• ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามกลการ 
• ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์ 
• ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สมบติัถาวร 
• ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามคนัทรีคลบั 
• ปัจจุบนั ผูจ้ดัการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์ 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิง้ (ไทยแลนด)์ 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. พีเอม็ (นาจอมเทียน) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. พีเอม็ (บางนา - ตราด) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สยาม แอท็ ชลบุรี 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. พีเอม็ (ประเวศ) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. พีเอม็ (พทัยา) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ถาวร คนัทร่ีคลบัแอนดรี์สอร์ท 
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7. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล 
• กรรมการก ากับความเส่ียง 
• กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 64 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 5 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 3 ส านกังานศาลปกครอง 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 26 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการก ากบัความเส่ียง  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• กุมภาพนัธ์ - เมษายน 2562   กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2542  2555 ทนายความ และท่ีปรึกษาอาวุโส บจ. ล้ิงคเ์ลเทอร์ส (ประเทศไทย) 
• 2524 - 2537 หวัหนา้ส านกังานจกัรพงษท์นายความ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•  2537 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ส านกังานจกัรพงษท์นายความ 
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8. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 61 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 เมษายน 2564 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร < 1 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก การจดัการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท การจดัการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008  
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007  
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007  
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน  
• 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2561 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. เทอร์รา เวนเจอร์ 
• 2561 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. เทอร์ราเวสท ์
• 2557 - 2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 
• 2553 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. รัชตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท์ * 
• 2553 - 2561 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยประกนัภยั 
• 2552 - 2561 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกนัภยั 
• 2551 - 2561 กรรมการนโยบายและกลยทุธ์ บมจ. ไทยประกนัภยั 
• 2550 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกนัภยั 
• 2548 - 2564 กรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 
• 2547 - 2548 ประธานกรรมการ บจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฮนัทเ์ตอร์ส 
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• 2542 - 2548  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคร่ืองสุขภณัฑ ์
 อเมริกนัสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)  

• 2539 - 2553 รองประธานกรรมการ บจ. รัชตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท์ * 
• 2539 - 2541 กรรมการ บจ. หลกัทรัพย ์ศรีธนา ดีบีเอส  
• 2538 - 2540 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. เงินทุน ศรีธนา  
• 2536 - 2548 กรรมการ บมจ. เคร่ืองสุขภณัฑอ์เมริกนัสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) 
• 2535 - 2558 กรรมการบริหาร บจ. เพนดูลมั 
• 2532 - 2538 กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เงินทนุ ศรีธนา  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2549 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 บมจ. โอเชียนกลาส 
• 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 
• 2548 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. รัชตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท์ ** 
• 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. นาราไทย คูซีน 
• 2541 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เพรสิเดน้ทโ์ฮเตล็และทาวเวอร์ 
• 2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. อนัลอ็ค 
• 2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เพรสิเพลซ ไฟว ์
• 2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. สุพรีมมั 
• 2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เอน็ พี คอมพลีท 
 
หมายเหตุ : * บจ. รัชตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105530028054 
   ** บจ. รัชตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105564143077 
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9. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
• กรรมการ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 56 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 เมษายน 2564 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร < 1 ปี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบพลงังานไฟฟ้า Imperial College, University of London ประเทศองักฤษ 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• NUS Programme for Leadership in University Management Temasek Foundation 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่น 17/2021 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2009  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน  
• 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• สิงหาคม - กนัยายน 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน คณะกรรมการ

 ปฏิรูปประเทศ 
• 2558 - 2559 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยีแห่งชาติ 
• 2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• 2554 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผูแ้ทนผูบ้ริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• 2550 - 2556 ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัพลงังาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  

 และกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บา้นปูเพาเวอร์ 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ซีย ูเอน็เทอร์ไพรส์ 
• 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เอไอ แอนด ์โรโบติกส์ เวนเจอร์ส 
• 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. นวตักรรมจามจุรี 
• 2559 - ปัจจบุนั อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
•     2535 - ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

เอกสารแนบ 1  15 
 

10. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 
• กรรมการ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 52 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 เมษายน 2564 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร < 1 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท Anderson School of Management, University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 40/2021 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 99/2008  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน   
• 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2562 - มกราคม 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่และ 

 ลูกคา้คอมเมอร์เชียล ไอบีเอม็ ภูมิภาคอาเซียน  
• 2554 - 2561 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย   
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 10 พฤษภาคม 2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 
• 27 มีนาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
• 27 เมษายน 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวา 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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11. นายอมร จันทรสมบูรณ์ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการก ากับความเส่ียง 

 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

อายุ 91 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 20 เมษายน 2531 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 34 ปี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลยัปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
• ธรรมศาสตร์บณัฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 14 พ.ศ. 2514 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 7/2003 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 
• 30 เมษายน 2526 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2533 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 20 เมษายน 2531 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - พฤศจิกายน 2558 กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
• 2553 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
• 2553 - กรกฎาคม 2558 กรรมการสภาท่ีปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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• 2548 - มกราคม 2562 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2546 - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2543 - ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
• 2539 - ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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12. นายสิงห์ ตังทัตสวัสด์ิ 
• กรรมการบริหาร 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 79 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 ธนัวาคม 2547 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 17 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of 

Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 6/2009 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 28 ธนัวาคม 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2553 - พฤษภาคม 2558 กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
• 2549 - กรกฎาคม 2553 กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2548 - กุมภาพนัธ์ 2562 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2548 - พฤษภาคม 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่  
• 2545 - 2552  ท่ีปรึกษาศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2542 - 2544 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
• 2539 - 2542 กรรมการ และผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2547 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ 

 บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
• 2547 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
  บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• มีนาคม 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. การแพทย ์สุขมุวิท 62  
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. กาญจนทตั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์ 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชยั 
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13. นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
• กรรมการบริหาร 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 66 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร  1 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก นโยบายและการจดัการสาธารณะ Wharton School, University of Pennsylvania  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท นโยบายและการจดัการสาธารณะ Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท วิทยาการพลงังานแสงอาทิตย ์Trinity University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 290/2020 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ธนัวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
• สิงหาคม 2557 - ธนัวาคม 2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
• 2557 - 2559 ประธานคณะกรรมการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• 21 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557  ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• 2554 - 2558 ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
• 2552 - 2557 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

 และนวตักรรมแห่งชาติ 
• 2547 - 2548 ผูอ้  านวยการ ศูนยน์วตักรรมนโยบาย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

 พระจอมเกลา้ธนบุรี 
• 2546 - 2552 ผูอ้  านวยการ สถาบนัคลงัสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลยั   
• 2542 - 2544 ผูอ้  านวยการ ศูนยพ์ฒันาพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 
• 2536 - 2540 ผูอ้  านวยการ ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
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ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• 29 มิถุนายน 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์วิจยัและนวตักรรม 
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
• 18 กุมภาพนัธ์ 2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ 
• 22 ธนัวาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีปรึกษา สถาบนัการตา่งประเทศเทวะวงศว์โรปการ 
• 22 กนัยายน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั  
 และนวตักรรมแห่งชาติ 
• 22 เมษายน 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. น ้าตาลมิตรผล  
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษา ศูนยเ์พื่อการพฒันาความสามารถใน

 การแข่งขนั สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
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14. นายชาติศิริ โสภณพนิช 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• กรรมการบริหาร 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 62 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 เมษายน 2535 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 30 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021 
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 ธนัวาคม 2537 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 28 ธนัวาคม 2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  
• 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ดา้นเศรษฐกิจ 
• 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2562 กรรมการ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
• 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564     กรรมการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• 14 กุมภาพนัธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
• 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554  กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557  กรรมการ คณะกรรมการระบบการช าระเงิน  
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557  ประธานสมาคมธนาคารไทย 
• 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
• 2547 - มกราคม 2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University 
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• 2546 - กนัยายน 2552 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
• 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 
• 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย 
• 2545 - 2549 กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
• 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacific 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิซซ่ิง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 18 กนัยายน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง

 ความสามารถในการแข่งขนั 
• 11 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ

 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
• 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
• 18 กุมภาพนัธ์ 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ TRG Management LP 
• 18 กุมภาพนัธ์ 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ TRG Allocation LLC 
• 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
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15. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการก ากับความเส่ียง 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 77 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 ตุลาคม 2549 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 15 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ 
• ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East ประเทศฟิลิปปินส์ 
• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 355 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 26 ตุลาคม 2549 - ปัจจบุนั กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2547 - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2539 - 2549 รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2533 - 2539 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2521 - 2533 ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2548 - ปัจจบุนั กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
• 2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. คลินิเซอร์ 
• 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 
• 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยท์ว ี
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16. นายชาญศักด์ิ เฟ่ืองฟ ู
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
• กรรมการบริหาร 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 71 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 29 ธนัวาคม 2554 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 10 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 399 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 8 (วพน. 8) สถาบนัวิทยาการพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
• หลกัสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นท่ี 5 (นธป. 5) สถาบนัรัฐธรรมนูญศึกษา ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 29 ธนัวาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2549 - 2558 กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์
• 2546 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมนท ์
• 2544 - 2554 รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2537 - 2544 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2534 - พฤษภาคม 2559  กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)  
• 2531 - กนัยายน 2559 กรรมการ บจ. ไทยอินดสัเตรียลเอสเตท  
• 2525 - 2537 ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด ์
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
• 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์ 
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17. นายจรัมพร โชติกเสถียร 
• กรรมการบริหาร 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 64 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 5 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่น 11 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 1/2555 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 185/2014 
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 7/2018 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2561 - 4 กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2560 - กุมภาพนัธ์ 2562 กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ 
• 2558 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 บมจ. สายการบินนกแอร์  
• 2557 - 2560  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย  
• 2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

 (องคก์ารมหาชน) 
• 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2553 - 2557 กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2551 - 2553 CIO รองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
• 2542 - 2551 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
• 2538 - 2542 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย ์
• 2535 - 2537 กรรมการผูจ้ดัการ บลจ. ไทยพาณิชย ์
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 5 สิงหาคม 2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. โอสถสภา 
• 31 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์ 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตท 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 21 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น วชิราวุธวิทยาลยั 
• 3 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม  
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. คลินิเซอร์ 
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการการเงิน สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สัน) 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ มูลนิธิศึกษาพฒัน์ 
• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ มูลนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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18. นายบุญส่ง บณุยะสาระนันท์ 
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 71 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 3 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วิทยาศาสตร์บณัฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 12 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - เมษายน 2562 รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2541 - 2549 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2530 - 2541 ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
• 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) 
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19. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 
•  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
•  กรรมการบริหาร 
•  กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 54 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 23 ธนัวาคม 2553 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 11 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2011 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 26 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 23 ธนัวาคม 2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2561 - 2563 กรรมการอ านวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
• 2560 - 2562 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

 การประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน 
• 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลเครดิต 
• 2557 - 2563 กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2544 - 2553 ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2535 - 2536 Foreign Intern ส านกังานกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom  

 ส านกังานใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• 2532 - 2535 นิติกร ส านกังานกฎหมาย บจ. ปนูซิเมนตไ์ทย 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
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ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• เมษายน 2564 - ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม 
• 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการกรอบความร่วมมือต่างประเทศ คณะกรรมการร่วม 

 ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.)       
• 2563 - ปัจจบุนั                  กรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทยในคณะอนุกรรมการพฒันา

 ระบบราชการเก่ียวกบัการส่งเสริมและยกระดบัการอ านวยความสะดวก
 ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ 

• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการประเภทผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ านวยการ สถาบนั 

 บริหารจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 
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20. Mr. Chong Toh 
• รองผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 53 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ Oxford University ประเทศสหราชอาณาจกัร 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2560 - ปัจจบุนั  รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2563 - ปัจจบุนั Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 
• 2552 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• 2559 - กนัยายน 2561 กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd. 
• 2559 - กนัยายน 2560  กรรมการ บมจ. ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ 
• 2554 - 2560  รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - 2564 กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd. 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    
• 2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ NSR SEA Fund 
• 2560 - ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษาอาวุโส บจ.มอร์แกน สแตนเล่ย ์(ประเทศไทย) 
• 2558 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล 
• 2554 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต ์เอเชีย 
• 2548 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
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21. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 
• รองผู้จัดการใหญ่  
อายุ 68 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 4 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2562  รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2554 - 2556  รองผูจ้ดัการใหญ่ สายเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2543 - 2554  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    
• ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บมจ. บิซิเนส ออนไลน ์
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน่ 
• ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. ศูนยป์ระมวลผล 
• ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
• ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 
• ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บจ. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์ 
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22. นางสาวรัชดา ธีรธราธร 
• รองผู้จัดการใหญ่  
อายุ 66 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่น 20 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2561 - ปัจจบุนั  รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย  
• 2555 - 2561 รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2550 - 2552 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบบริหารสินเช่ือ และรักษาการรับผดิชอบ 

 งานกลัน่กรองสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2548 - สิงหาคม 2560 กรรมการ ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส  
• 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยท์วี 
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23. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน 
• รองผู้จัดการใหญ่  
อายุ 59 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• หลกัสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) โดยวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล (CMMU) 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่น 26 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 21  
• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการธุรกิจ

และอุตสาหกรรม 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 10 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2556 - 2562 รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายปลีก  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายปลีก ต่างจงัหวดั  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 
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24. นางรัชนี นพเมือง 
• รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบบริหารงานท่ัวไป และสายทรัพยากรบุคคล 
อายุ 68 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 2  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2558 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบบริหารงานทัว่ไป และสายทรัพยากรบคุคล  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2556 - 2558 รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2553 - 2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2544 - ตุลาคม 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต 
• 2544 - 2553 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการลูกคา้บุคคล นครหลวง  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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25. นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์  
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ  

กิจการธนาคารต่างประเทศ  
อายุ 56 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต U. College of North Wales ประเทศสหราชอาณาจกัร 
• บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่น 60 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2561 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ  

 และผูจ้ดัการสายสาขาต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย 
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• 2559 - 2561 รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม)  

 ผูจ้ดัการสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และ 
 งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2558 - 2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม)  
 ผูจ้ดัการสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และ 
 งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2556 - 2558 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม)  
 ผูจ้ดัการสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ  
 ฝ่ายการประชาสัมพนัธ์ และงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2554 - 2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายสาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงาน 
 โครงการ ฝ่ายการประชาสัมพนัธ์ และงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2553 - 2554 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบงานโครงการ ฝ่ายการประชาสัมพนัธ์ และ 
 งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) 
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26. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต 
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่  
อายุ 54 ปี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต St. Louis U. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 7 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่น 62  
• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่น 4 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• ปัจจุบนั Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 
• 2562 - 2562  รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน  

 ธุรกิจลูกคา้กลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการคา้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2559 - 2562  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน 

 ธุรกิจลูกคา้กลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการคา้ และผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน  
 สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2558 - 2559  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน 
 ธุรกิจลูกคา้กลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 1 และผูจ้ดัการ 
 ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2556 - 2558  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน 
 ธุรกิจบริการและผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
 นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2555 - 2556  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน 
 ธุรกิจบริการ ธุรกิจส่ิงทอและผา้ส าเร็จรูป สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
 นครหลวง และผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
 นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
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• 2553 - 2555  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน 
 ธุรกิจบริการ ธุรกิจส่ิงทอและผา้ส าเร็จรูป สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
 นครหลวง และผูจ้ดัการ ฝ่ายธุรกิจโครงการ สายวานิชธนกิจ  
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2551 - 2553  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการ บริหารความเส่ียง และฝ่ายธุรกิจโครงการ  
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2550 - 2551  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
 นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. กาโตว ์เฮา้ส์ 
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27. นายคณิต สีห์  
• รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณัฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน  

ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลกูค้าต่างประเทศ 2 และธุรกิจกลุ่มพเิศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
อายุ 71 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• M.B.A (Finance & Quantitative Method) University of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 11 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มีนาคม 2561 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณัฑ์ 2 ธุรกิจ 

 เคมีภณัฑ ์3 ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลกูคา้ต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2  
 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2559 - 2561 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 ธุรกิจ
 เคมีภณัฑ์ 3 ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 

 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2  

 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์3 ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 ธุรกิจลกูคา้ 
 ต่างประเทศ 2 สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2556 - 2557 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2  
 ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 และผูจ้ดัการธุรกิจลูกคา้จีน  
 สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2553 - 2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2  
ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 และผูจ้ดัการธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 
และธุรกิจลูกคา้จีน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2550 - 2553 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
 นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    
• ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
• ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ, 

 กรรมการดา้นความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส 
• ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์  
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28. นายกึกก้อง รักเผ่าพนัธ์ุ 
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี 
อายุ 62 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MIS Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2562 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริการลูกคา้ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2557 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไทยดิจิทลั ไอดี  
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)  
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29. Mr. Ian Guy Gillard 
• รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพเิศษด้านเทคโนโลยี ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 65 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• BCS (Com. Sc.) Brighton Polytechnic of Sussex University ประเทศสหราชอาณาจกัร 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษดา้นเทคโนโลยี   

 ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2562 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สนบัสนุนผูใ้ชบ้ริการเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2547 - 2557 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั กรรมการ R3 HoldCo LLC. 
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30. นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล 
• รองผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 53 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, Massachusetts Institute of Technology  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, William College ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2562 - 2563 เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
• 2562 - 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 
• 2560 - 2562 รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
• 2559 - 2560 ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
• 2558 - 2560 สมาชิกสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
• 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• 2557 - 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
• 2553 - 2558 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2553 ผูบ้ริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2552 - 2553 ผูบ้ริหารส่วน ส่วนกลยทุธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2551 - 2552 ผูบ้ริหารสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทนุ และผูช่้วยผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ 

 แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2551 ท่ีปรึกษาสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2551 ผูบ้ริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ความสุขของชีวิต  
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31. นายธวัช ตรีวรรณกุล 
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเช่ือ 
อายุ  61 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท Industrial Engin. & Mgt. สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) เกียรตินิยม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2564 - ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2561 - 2563 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2561 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการ กลัน่กรองสินเช่ือ บริหารสินเช่ือ  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2554 - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการบริหารสินเช่ือพิเศษ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2550 - 2554 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการบริหารสินเช่ือพิเศษรายใหญ่  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - 2550 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริหารสินเช่ือพิเศษรายใหญ่ นครหลวง  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    
• ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์
• ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยนาม พลาสติกส์ 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 
• ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. พนสัโพล ทรีกรุ๊ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

เอกสารแนบ 1  44 
 

32. นางอรนุช น าพูลสุขสันติ์ 
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน 
• ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายการบญัชีและการเงนิ 
อายุ 59 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตร 
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบ นกับญัชีบริหารระดบัสูง (วิชา Strategic Management) จ านวน 6 ชัว่โมง  

จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 2553 
• Director Certification Program Diploma Examination 2553 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจบุนั ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายการบญัชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2561 - 2562 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการบญัชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและการบญัชี  

 บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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33. นางสาวรุ่งรัตน์ รัตนราชชาตกิุล 
• SVP ผู้จัดการบัญชีการเงนิ 
• ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเป็นผู้ท าบัญชีท่ีมีคุณสมบัติและเง่ือนไข

ของการเป็นผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
อายุ 50 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตร 
• พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
• Digital Transformation and Post-pandemic Business Transformation 
• Accounting snapshot and policy updates, sustainability trends, and reporting overview  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2559 - ปัจจบุนั SVP ผูจ้ดัการบญัชีการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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34. นายอภิชาต รมยะรูป 
• เลขานุการบริษัท 
อายุ 73 ปี 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 14 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัซีตนัฮอลล ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัร Advanced Bank Management Program สถาบนัการจดัการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ 
• ประกาศนียบตัร Pacific Rim Bankers Program มหาวิทยาลยัแห่งรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นท่ี 12 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 56/2005 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• สิงหาคม 2551 - 31 ธนัวาคม 2564 เลขานุการบริษทั บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2548 - 2551    เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2540 - 2556    ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ ์
• 2539 - ธนัวาคม 2563 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2531 - 2539    ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2518 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. นิธิกิจ 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการธนาคารไดแ้ต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษทั โดยนาย
อภิชาต รมยะรูป มีประสบการณ์การท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษัท 
(Director Certification Program : DCP) ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ดงัน้ี  

1. จดัการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถื้อหุ้น การจดัเตรียมหรือจดัท าวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี และรายงานการประชุม รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้น เช่น การจดทะเบียน เปล่ียนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 

2.  จดัท าทะเบียนและจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ
และผูบ้ริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถื้อหุ้น 

3.  ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการธนาคารในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4.  ติดต่อประสานงานกบับุคคลภายนอกโดยเป็นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กบัส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นผูแ้จง้ขอ้มูลต่าง ๆ ต่อหน่วยงานดงักล่าวตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด  
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การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ณ วันส้ินปี 2564 กับ ณ วันส้ินปี 2563 
หน่วย: หุ้น 

 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร ณ วันส้ินปี 2564 ณ วันส้ินปี 2563 ผลต่าง 

1.  นายปิติ      สิทธิอ านวย 234,941 234,941    - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2.  นายเดชา      ตุลานนัท ์ 71,270 71,270 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 25,380 25,380 - 

3.  นางเกศินี      วิฑูรชาติ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

4.  นายศิริ  จิระพงษพ์นัธ์ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5.  นายอรุณ จิรชวาลา - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

6.  นายพรเทพ พรประภา - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

7.  นายโชคชยั นิลเจียรสกุล  2,500 2,500 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

8.  นายชชัวิน/1  เจริญรัชตภ์าคย ์ 460,000 460,000 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

9.  นายบณัฑิต/2  เอ้ืออาภรณ์ 10,300 10,300 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 10,500 10,500 - 

10. นางสาวพรรณสิรี/2  อมาตยกุล 2,500 2,500 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

11. นายอมร       จนัทรสมบูรณ์ 9,150 9,150  - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 1,650 1,650 - 

12. นายสิงห์       ตงัทตัสวสัด์ิ - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

13. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

14. นายชาติศิริ       โสภณพนิช 5,150,200 5,150,200  - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 200,000 200,000 - 

15. นายสุวรรณ  แทนสถิตย ์ 5,070 5,070 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 3,790 3,790 - 

16. นายชาญศกัด์ิ   เฟ่ืองฟู 150,000 150,000 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

17. นายจรัมพร   โชติกเสถียร - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

เอกสารแนบ 1  49 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร ณ วันส้ินปี 2564 ณ วันส้ินปี 2563 ผลต่าง 

18. นายบุญส่ง   บุญยะสาระนนัท ์ - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

19. นายทวีลาภ      ฤทธาภิรมย ์ - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

20. Mr. Chong        Toh 10,000 10,000 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 24,000 24,000 - 

21. นางสาวสุธีรา       ศรีไพบูลย ์ 65,690 65,690 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

22. นางสาวรัชดา       ธีรธราธร 2,200 2,200 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

23. นายศิริเดช   เอ้ืองอุดมสิน - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

24. นางรัชนี  นพเมือง 2,410 2,410 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

25. นายไชยฤทธ์ิ     อนุชิตวรวงศ์ - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

26. นางสาวนิรมาณ      ไหลสาธิต 27,000 27,000 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

27. นายคณิต       สีห ์ 11,650 11,650 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

28. นายกึกกอ้ง  รักเผา่พนัธ์ุ 2,500 2,500 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

29. Mr. Ian Guy       Gillard - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

30. นายกอบศกัด์ิ  ภูตระกูล 8,200 2,800 5,400 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

31. นายธวชั   ตรีวรรณกุล - - - 

      คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

32. นางอรนุช   น าพูลสุขสันต์ิ 3,000 3,000 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

33. นางสาวรุ่งรัตน์  รัตนราชชาติกุล - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

34. นายอภิชาต  รมยะรูป 5,026 5,026 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 
หมายเหตุ:  /1 นายชชัวิน เจริญรัชตภ์าคย ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2564 และไดรั้บการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

                              /2  นายบณัฑิต เอ้ืออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2564 
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ผู้บริหาร 
 

นางสาวปิยะดา  สุจริตกุล 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั บริหารสินทรัพยท์วี จ ากดั 

 

นายปิยะพนัธ์  ทยานิธ ิ
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ ่

ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยั 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 

นายปณิต  ตุลย์วัฒนจิต 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่   

รับผิดชอบ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจจดัสรร ธุรกิจโทรคมนาคม และ ผูจ้ดัการ ธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั กรุงเทพเอน็ยิเนียร่ิงคอนซลัแตนท ์จ ากดั 
• บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากดั 
• บริษทั ศรีศกัด์ิ จ ากดั 
• บริษทั ไพโอเนีย แลนด ์จ ากดั 

 

นางเยาวดี  นาคะตะ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

รับผดิชอบ ธุรกิจลูกคา้กลุ่มธุรกิจ 2 ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอุตสาหกรรมหนกั สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
• บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
• บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

นายสงคราม  สกุลพราหมณ์ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

รับผิดชอบ ประนอมหน้ีและกฎหมาย บริหารสินเช่ือ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 

Mr. Hitoshi Ozawa 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคา้ญ่ีปุ่ น สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
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Mr. Lin Cheng Leo, Kung 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ Hong Kong and China, in charge of Business Expansion and IT (China) 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• Ancient Castle Company Limited 
• Manyulon Properties Limited 
• Step High Company Limited 
• Victoria Management Limited 
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั 
• World Guide Corporation Limited 
• Southern Ocean Investment Limited 
• Whodun Limited 
• Helping Hand 

 
นายสอาด  ธีรโรจนวงศ์ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริหารเงิน สายบริหารการเงิน 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั 
• บริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
• บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
นายไกรสร  บารมอีวยชัย 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการ ประนอมหน้ีและกฎหมาย บริหารสินเช่ือ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 
นางปรัศนี  อุยยามะพนัธ์ุ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริหารช่องทางการขายและบริการ Non Branch สายลูกคา้บุคคล 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 

นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ ่

ผูรั้บผดิชอบก ากบัดูแล 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
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นายทัฬห์  สิริโภคี 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

รับผิดชอบงานพิจารณาสินเช่ือ สายลูกคา้ธุรกิจรายปลีก 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
• บริษทั สยามเทคนิคคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 
• บริษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
นายกีรติ  ไหลสาธิต 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูรั้บผดิชอบบริหารความเส่ียง  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั กาโตว ์เฮา้ส์ จ ากดั 

 
นางพรนิจ  ตุลย์วัฒนจิต 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการสายปฏิบติัการสนบัสนุน และรับผิดชอบ ฝ่ายหลกัทรัพยบ์ริการ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั 
• บริษทั พีซีซี แคปปิตอล จ ากดั 

 
นางสาวสุทธิรัตน์  พาชีรัตน์ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการ ธุรกิจน ้าตาล สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 
นางณัฐพร  เหลืองสุวรรณ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูรั้บผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั 
 
นายโชค  ณ ระนอง 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ ่

ผูจ้ดัการสายบตัรเครดิต 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิร์ก จ ากดั 
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นางสาวพจณี  คงคาลัย 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริหารความสัมพนัธ์และการขาย สายลูกคา้บุคคล  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 
นายกนกศักดิ์  โมกขมรรคกุล 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายกลาง นครหลวง สายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 
นางสุชาดา  สุขพนัธ์ุถาวร 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่   

ผูจ้ดัการ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
นางสาวกมลรัตน์  สีลพทัธ์กุล 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติัการและควบคุม สายบริหารการเงิน  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี  

 
นางยุพนิ  แสงทองพทิักษ์ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ การตลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี  

  
นางสาวสุดสงวน  ชูสกุลธนะชัย 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

  
นางสาวธัญฑิกา  โพธิสมภรณ์  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ งานโครงการพิเศษดา้นเทคโนโลยี ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 

 
นายสุวัชชัย  ทรงวานิช 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  กิจการธนาคารต่างประเทศ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
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นายเวทิศ  อัศวมังคละ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการสายทรัพยากรบุคคล  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 
Mr. Kelvin Yoong Tao Foo 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ พฒันาผลิตภณัฑล์ูกคา้บุคคล สายลูกคา้บุคคล  
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั มอนสเตอร์ ริช จ ากดั 

 
นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

  
นายรชฏ  เสกตระกลู 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ ่
 ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายปลีก นครหลวง สายลูกคา้ธุรกิจรายปลีก 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 
นายจงอนันต์  อนนัตศักดิ์ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายกลาง ต่างจงัหวดั สายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
 
นายเจษฎา  สุขบท 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการ กลัน่กรองสินเช่ือ บริหารสินเช่ือ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 

 
นางอรนุช  น าพลูสุขสันติ์  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการสายการบญัชีและการเงิน 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 

ไม่มี 
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นายพพิฒัน์  อัสสมงคล 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

รับผิดชอบ ผลิตภณัฑ ์Cash Management และพาณิชยบ์ริการ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงรับจ าน ายง่เส็ง 

 
นางอธีตา  ภูรีทิพย์ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการ วิจยัและวิเคราะหข์อ้มูล สายลูกคา้บุคคล 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั โมล่า ดีไซน์ จ ากดั 

 
นายประเสริฐ  ดีจงกิจ  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการ ฝ่ายทนุธนกิจ สายวานิชธนกิจ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
• บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทลั จ ากดั 

 
นางสาววรพร  วิทยะสิรินันท์  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริหารกลุ่มลูกคา้ลกัษณะเฉพาะ บริหารกลยทุธ์กลุ่มลูกคา้บุคคล สายลูกคา้บุคคล 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทั ที ที ที โฮลดิ้ง จ ากดั 
• บริษทั ธานินทร์อเีลค็โทรนิคส์ จ ากดั 
• บริษทั ธารทิพย ์2000 จ ากดั 
 
นายไพศาล  เลิศโกวิทย์  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ บริหารเงิน สายบริหารการเงิน 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
• บริษทั บางกอกมิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ากดั  
 

นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
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นายวรพล  วทัญญุตา 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
 

นางสาวพรพมิล  ตรงเท่ียงธรรม 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
 

นางสาวสุญาณี ภริูปัญญวานิช 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการ กองทนุ พฒันาผลิตภณัฑล์ูกคา้บุคคล สายลูกคา้บุคคล 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
 

นางนัดดาราม ปัจฉิมสวัสด์ิ  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

รับผิดชอบ ธุรกิจกลุ่มธุรกิจ 1 และ ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน  
• ไม่มี 

 
นางสาวศรียุดา เอกจิตรพนัธ์ /* 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ ่  

ผูจ้ดัการ สนบัสนุนหน่วยงาน ก ากบัดูแล 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
 

นายสหพล วรรณสุศรี /* 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ ่  

ผูจ้ดัการ บริหาร Portfolio บริหารสินเช่ือ 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน 
• ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: /*  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2-3 4-21 22-33 34 35-36 37 38-43 44-45 46-49 50 51-52 53
1. นายปิติ   สทิธิอ านวย ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

2. นายเดชา   ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร /

3. นางเกศินี วิฑรูชาติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ /

4. นายศิริ* จิระพงษ์พนัธ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

5. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ /

6. นายพรเทพ  พรประภา กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน X /

7. นายโชคชยั นิลเจียรสกลุ กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ /

8. นายชชัวิน*** เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /

9. นายบณัฑิต**** เอือ้อาภรณ์ กรรมการอิสระ /

10. นางสาวพรรณสรีิ**** อมาตยกลุ กรรมการอิสระ

11. นายอมร   จนัทรสมบรูณ์ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัความเสีย่ง

12. นายสงิห์   ตังทตัสวัสดิ์ กรรมการบริหาร /

13. นายพิเชฐ** ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร

14. นายชาติศิริ   โสภณพนิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร X /

15. นายสวุรรณ   แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัความเสีย่ง X X

16. นายชาญศักดิ์ เฟ่ืองฟู กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร

17. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร

18. นายบญุสง่   บณุยะสาระนันท์ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ X

19. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริหารและกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

20. Mr. Chong  Toh รองผู้จดัการใหญ่ / // / /

21. นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ รองผู้จดัการใหญ่ /

22. นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผู้จดัการใหญ่ / / / /

23. นายศิริเดช เอือ้งอดุมสนิ รองผู้จดัการใหญ่ /

24. นางรัชนี นพเมือง รองผู้จดัการใหญ่

25. นายไชยฤทธ์ิ อนชิุตวรวงศ์ รองผู้จดัการใหญ่ / / /

26. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต รองผู้จดัการใหญ่ / / /

27. นายคณิต สห์ี รองผู้จดัการใหญ่

28. นายกกึก้อง รักเผา่พนัธุ์ รองผู้จดัการใหญ่ X

29. Mr. Ian Guy Gillard รองผู้จดัการใหญ่

30. นายกอบศักดิ์ ภตูระกลู รองผู้จดัการใหญ่ /

31. นายธวัช ตรีวรรณกลุ รองผู้จดัการใหญ่ / /

32. นางอรนชุ น าพลูสขุสนัติ์ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสายการบญัชีและการเงิน

*นายศิริ จิระพงษ์พนัธ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่  22 เมษายน 2564

**นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่  22 เมษายน 2564

***นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ เม่ือวันที่  12 เมษายน 2564 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เม่ือวันที่  22 เมษายน 2564

****นายบณัฑิต เอือ้อาภรณ์ และนางสาวพรรณสรีิ อมาตยกลุ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ เม่ือวันที่  12 เมษายน 2564

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ        /  = กรรมการ      / / = กรรมการบริหาร

รายช่ือ BBL
บริษัทที่ เก่ียวข้องบริษัทย่อย
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รายช่ือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง

1. บจ. บบีแีอล (เคแมน) 1. บจ. ซิตีเ้รียลตี ้ 21. บจ. สยามนิสสนั บอดี ้ 41. บจ. สพุรีมมั

2. บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี  2. บจ. กาญจนทตั 22. บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์ 42. บจ. อนัล็อค

3. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด 3. บจ. ตรีรัชปณชยั 23. บจ. สมบตัิถาวร 43. บจ. เอ็น พี คอมพลีท

4. บมจ. หลกัทรัพย์ บวัหลวง 4. บจ. ทองถาวรพฒันา 24. บจ. สยามกลการ 44. บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส

5. บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด 5. บจ. ทนุถาวร 25. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์ 45. บจ. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์

6. บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 6. บจ. นิตตัน้ (ประเทศไทย) 26. บจ. สยามกลการอะไหล่ 46. บจ. ศนูย์ประมวลผล

7. บลจ.บางกอกแคปปิตอล 7. บจ. บางกอกโคมตัส ุฟอร์คลิฟท์ 27. บจ. สยามคนัทรีคลบั 47. บจ. เนชัน่แนล ไอทเีอ็มเอ๊กซ์ 

(ถือโดย บมจ. หลกัทรัพย์ บวัหลวง) 8. บจ. บางกอกโคมตัสเุซลส์ 28. บจ. สยาม แอ็ท ชลบรีุ 48. บจ. ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ

8. ธนาคารพีท ีเพอร์มาตา ทบีเีค 9. บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ 29. บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทยีน) 49. บจ. เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี

9. บจ. บเีอสแอล ลีสซ่ิง 10. บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 30. บจ. พีเอ็ม (บางนา-ตราด) 50. บจ. กาโตว์ เฮ้าส์

11. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส์ 31. บจ. พีเอ็ม (ประเวศ) 51. บจ. ไทยดิจิทลั ไอดี

12. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 32. บจ. พีเอ็ม (พทัยา) 52. บจ. บซีีไอ (ประเทศไทย)

13. บจ. สยามไดกิน้เซลส์ 33. บจ. ถาวร คนัทร่ีคลบัแอนด์รีสอร์ท 53. บจ. ความสขุของชีวิต

14. บจ. สยามดนตรียามาฮา่ 34. บจ. ทยีูไอพี

15. บจ. สยามยีเอสเซลส์ 35. บจ. พลงัโสภณ

16. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ (ประเทศไทย) 36. บมจ. กรุงเทพโสภณ

17. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 37. บจ. ส านกังานจกัรพงษ์ทนายความ

18. บจ. บางกอกโคมตัสุ 38. บจ. เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์

19. บจ. ยีเอส ยัวซา่ สยาม อินดสัตรีส์ 39. บจ. เพรสิเพลซ ไฟว์

20. บจ. สยามยีเอสแบตเตอร่ี 40. บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์  

บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง
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เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท  

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
นายนิพนธ์ เอ้ืองสีทอง ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 มีประสบการณ์
ในการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายในธนาคารและมีความสามารถที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม
เพียงพอ ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง โยกยา้ย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน ผูจ้ดัการสาย
ตรวจสอบและควบคุมของธนาคาร ตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายนิพนธ์ เอื้องสีทอง 

• SVP ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประสบการณ์การท างานธนาคารกรุงเทพ 
• 19 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั     SVP ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม 
• 27 ธนัวาคม 2561 -18 ธนัวาคม 2562  VP ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม 
• 2559 - 26 ธนัวาคม 2561      VP สายตรวจสอบและควบคุม 
• 2556 - 2559   VP ผูจ้ดัการ ตรวจสอบปฏิบติัการ สายตรวจสอบและควบคุม  
• 2553 - 2556   VP ตรวจสอบปฏิบติัการ สายตรวจสอบและควบคุม  
• 2547 - 2553   AVP ตรวจสอบปฏิบติัการ สายตรวจสอบและควบคุม 
• 2538 - 2547   ผูส้อบบญัชีอาวุโส - ผูช้  านาญการตรวจสอบ งานตรวจสอบ 

  ปฏิบติัการ สายตรวจสอบและควบคุม  
• 2528 - 2538   ผูส้อบบญัชี 7-Eleven ส่วนตรวจสอบสาขาในประเทศ    
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หัวหน้างานก ากบัดูแล 
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน ด ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล มีหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร  
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน 

• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานธนาคารกรุงเทพ 
• 1 เมษายน 2561 - ปัจจบุนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล 
• 2553 - 31 มีนาคม 2561 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบสายตรวจสอบและควบคุม และก ากบั

 ดูแล 
• 2552 - 2553 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม  
• 2544 - 2552 SVP ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัและควบคุม - ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและ

 ควบคุม 
• 2537 - 2544 VP รองผูจ้ดัการ - ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัและควบคุม 
• 2534 - 2537 AVP - VP ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัและควบคุม 
• 2533 - 2534 AVP หวัหนา้ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 
• 2531 - 2533  หวัหนา้ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ นครหลวง 
• 2516 - 2531  พนกังานส่วนตรวจสอบ - ผูส้อบบญัชีอาวุโส ส่วนตรวจสอบ

 คอมพิวเตอร์   
ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ทางการทอ้งถ่ินของสาขาในต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร   
ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร ไดมี้การอนุมติันโยบายการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Policy) เพื่อเป็นหลกัการพ้ืนฐาน
และเป็นแนวทางให้กรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจในนโยบาย และถือปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
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เอกสารแนบ 4  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ และรายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
- ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกจิ ฉบับเต็ม 
 
(1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 
ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความ
เป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเสริมสร้างองคก์รให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การด าเนินกิจการของธนาคาร
เป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัจะเป็นพ้ืนฐานของผลการด าเนินงานท่ีดี ฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งและ
มัน่คง และการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืน 

ความมุ่งหมายของธนาคาร คือ การเป็นธนาคารท่ีให้บริการดา้นการเงินท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
เป้าหมาย มีความพร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานท่ีทนัสมยั คงไวซ่ึ้งความเป็นสากล ตลอดจนการ
เป็นธนาคารชั้นน าแห่งภูมิภาคเอเชีย ดงันั้น เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายดงักล่าว ธนาคารจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค 

ธนาคารจึงไดก้ าหนดนโยบายสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการของธนาคารครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1.  สิทธิของผูถื้อหุ้นและการค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 ธนาคารตระหนกัถึงสิทธิอนัชอบธรรมตามกฎหมายของผูถื้อหุ้น และให้ความส าคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 

(ไดแ้ก่ พนกังาน คู่คา้ ชุมชน คู่แข่ง เจา้หน้ี เป็นตน้)  และจะดูแลให้มัน่ใจว่าสิทธิดงักล่าวหรือขอ้ตกลงท่ีกระท าร่วมกนั
ไดรั้บการคุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยดี ทั้งน้ี ธนาคารตระหนกัว่า ความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างธนาคารกบัผู ้
ถือหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นปัจจยัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ตามแนวทางและ
หลกัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอนัเป็นท่ียอมรับว่าเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาค 

2.  การเปิดเผยสารสนเทศ  
 ธนาคารตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน 

และจะดูแลให้การเปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา  

3.  โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  
 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และด าเนิน

กิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของธนาคาร และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
 คณะกรรมการธนาคารพึงมีสัดส่วนการถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการ

อิสระท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินกิจการธนาคาร  

4.  การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง  
 ธนาคารให้ความส าคญัในเร่ืองของการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  

5.  จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  
 ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของการมีหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงเป็นมาตรฐานการปฏิบติั

ส าหรับกรรมการธนาคาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคาร   
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หลักปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
จากนโยบายการก ากบัดูแลกิจการขา้งตน้ ธนาคารจึงก าหนดหลกัปฏิบติัเพื่อการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น และการค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
1.1 ธนาคารจะดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัดว้ยดีและเหมาะสมภายใตข้อบเขตแห่งกฎหมาย และขอ้ตกลงท่ีให้ไว้

กับผูถื้อหุ้น รวมทั้งจะปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี 
ธนาคารมีนโยบายให้การสนบัสนุน และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเอง
หรือมอบฉนัทะ 

1.2 ธนาคารจะปฏิบติัต่อลูกคา้ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญกา้วหนา้ร่วมกนั  
1.3 ธนาคารจะท ากิจกรรมหรือปฏิบติัภารกิจต่อสังคมดว้ยมิตรภาพและความเอ้ืออาทรเก้ือกูลซ่ึงกนัและกันอย่าง

เหมาะสม  
1.4 ธนาคารจะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยยึดมัน่ในหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและจะสนบัสนุนบทบาทของผูมี้

ส่วนไดเ้สียท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ  

1.5 ธนาคารให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัและการมีหลกัปฏิบติั เพ่ือยบัย ั้งหรือห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ
ดว้ยกฎหมายหรือขาดความชอบธรรม เช่น การห้ามการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหุ้น  รวมทั้งการก าหนดให้
มีการรายงานซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ เป็นตน้  

1.6 ธนาคารให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัและการมีหลกัปฏิบติัเพื่อควบคุมดูแล และจดัการในเร่ืองท่ีมีผลประโยชน์
ขดัแยง้ตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการก าหนด  

2. การเปิดเผยสารสนเทศ  
2.1 ธนาคารให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุนอย่าง

ถูกตอ้งและทนัเวลา  
2.2 ธนาคารจดัท ารายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีผูส้อบบญัชีอิสระตรวจสอบ

และให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินนั้นตามมาตรฐานการสอบบญัชี  
2.3 ธนาคารด าเนินการเผยแพร่สารสนเทศผ่านช่องทางท่ีสมควรและเหมาะสมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุนไดรั้บ

สารสนเทศอยา่งกวา้งขวาง  

3. โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  
ธนาคารตระหนกัถึงหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผูถื้อหุ้น  
3.1 คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ และมีภาวะผูน้ าซ่ึง

เป็นท่ียอมรับ โดยมีทั้งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ ทั้งน้ี จ านวนและ
สัดส่วนของกรรมการประเภทต่าง ๆ จะมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความ
จ าเป็นท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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3.2 คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และแนวทางการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร และก ากบัดูแลการด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั
ของธนาคาร และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัดงักล่าว จะครอบคลุมทั้งในดา้นการ
ให้นโยบาย หรือขอ้ช้ีแนะในการประกอบธุรกิจแก่ฝ่ายจดัการ และก ากบัดูแลการท างานของฝ่ายจดัการให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและผูถื้อหุ้น  

3.3 คณะกรรมการธนาคารก าหนดให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้เป็นประจ าตลอดทั้งปี 
และอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

3.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการสามารถอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใช้
ดุลพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ  

3.5 คณะกรรมการธนาคารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มีการท ารายงานทางการเงินของธนาคารให้ถูกตอ้ง ตรงต่อ
ความเป็นจริง เช่ือถือไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

3.6 คณะกรรมการธนาคารจะจดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือช่วยกลัน่กรองงาน ศึกษาในรายละเอียด ติดตาม
หรือก ากบัดูแลในเร่ืองส าคญัตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยให้มีองคป์ระกอบ บทบาท หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความจ าเป็นของธนาคาร  เช่น คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นตน้  

3.7 ธนาคารจ ากดัการด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นของกรรมการธนาคาร รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ โดยให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

4. การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง  
4.1 ธนาคารจะด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นมาตรฐาน หน่วยงานภายในของธนาคาร ท่ีมีบทบาท

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน มีดงัน้ี  
(ก)  สายตรวจสอบและควบคุม จะท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบงาน ขอ้มูลและการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคบัของธนาคาร รวมทั้งประเมินความ
เพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ทั้งน้ี ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

(ข)  งานก ากบัดูแล จะท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานภายในของธนาคารให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์
ของทางการ ตลอดจนการให้ค  าแนะน าปรึกษา การประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้
มีการก าหนดนโยบาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสม  

4.2 ธนาคารจะจดัให้มีหน่วยงานภายในท่ีสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และเอ้ืออ านวยให้
ระบบการจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

5. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  
ธนาคารจะส่งเสริมให้กรรมการ พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคาร ปฏิบติัหน้าท่ีโดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจ ซ่ึงมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีส าคญั ดงัน้ี  
(ก)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ  
(ข)  รักษาความลบั และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น

ในทางท่ีมิชอบ  
(ค)  ป้องกนั หรือหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
(ง)  ปฏิบติัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความช านาญ และความระมดัระวงัรอบคอบ  
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(2) จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  
 

1. บทน า 

คณะกรรมการธนาคารก าหนดและทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  รวมทั้งกฎเกณฑข์องทางการหรือมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงไป และในโอกาสท่ีสมาคมธนาคารไทยได้
ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณฉบบัเดิมซ่ึงจดัท าขึ้นมานานแล้ว  ซ่ึงไดป้รับปรุงและก าหนดเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ธนาคารพาณิชย ์(Banking Industry Code of Conduct) ในปี 2560 แลว้นั้น  ธนาคารจึงท าการทบทวนเน้ือหาของจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีสมาคมธนาคารไทยก าหนด 

ธนาคารเช่ือมัน่ว่า จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการเสริมสร้างและยกระดบัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาที่ย ัง่ยืน รวมทั้งธ ารงไวซ่ึ้งเกียรติคุณและความน่าเช่ือถือในความเป็น
สถาบนัการเงิน ดงันั้น ธนาคารจึงส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคารเป็นไปตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจน้ี 

ธนาคารสนบัสนุนให้บริษทัลูกท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารน าจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจน้ีไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละบริษทั 

ธนาคารส่งเสริมให้ผูท่ี้เก่ียวข้องของธนาคารมีความเขา้ใจ ตระหนักรู้ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจน้ีเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร ในการน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคารทุกคนมีส่วน
ส าคญัต่อการด าเนินการ โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารของธนาคารเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติั 

คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมและสนบัสนุนการส่ือสาร การอบรม และการให้ความรู้และการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร ตลอดจนจดัให้มีนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) รวมทั้ง
มีการติดตามผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

2. การถือปฏบิัต ิ

ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจน้ี ไดแ้ก่ ธนาคารรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคาร ไดแ้ก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษา ตลอดจนผูก้ระท าการแทนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้กระท าหนา้ท่ีในนามธนาคารหรือ
แทนบุคคลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคารทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมน้ี  ทั้งน้ี พนกังาน
ควรเข้ารับการอบรม ขอค าปรึกษาแนะน ากรณีท่ีไม่แน่ใจ ตั้งข้อสงสัย แจ้งเบาะแสหรือรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือ
ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล  นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหน้างานและผูบ้ริหาร ควรสอดส่องดูแลและให้ค  าปรึกษาแก่
ผูใ้ต้บังคบับัญชา ตลอดจนติดตาม และสอบทานการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจน้ี  รวมทั้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการธนาคารกรณีท่ีพบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
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3.  จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  

ธนาคาร (ซ่ึงภายใตข้อ้น้ี หมายความรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคารหรือผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตามท่ีระบุในขอ้ 2 ดว้ย) จะยึดมัน่และ
ถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  ดงัต่อไปน้ี 

3.1 จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารพึงดูแลให้พนกังานปฏิบติัตามจรรยาบรรณดา้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
(1)  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์

ของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการต่อตา้นและป้องกนัการทุจริต
คอร์รัปชนั นโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

(2)  ป้องกนั หรือหลีกเล่ียงการกระท าซ่ึงอาจน ามาสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และความระมดัระวงัรอบคอบ 
(4)  เก็บรักษาความลบั และไม่ใชข้อ้มูลภายใน หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัเพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางท่ีมิชอบแก่ตนเอง

หรือผูอ้ื่น 

3.2 บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารพึงมีจิตส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตก้รอบคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดบัในองคก์ร  ดงัน้ี 

(1)   มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และกระท าการดว้ยความ
รอบคอบระมดัระวงัในการปฏิบติัหน้าท่ีและการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายใตก้รอบและแนวทางของหลกัการตดัสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งค  านึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ขององคก์รเป็นส าคญั ดว้ยความใส่ใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์รหรือการด าเนินการต่าง ๆ  ขององคก์ร 

(2)    เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างย่ิงในการสร้างธรรมาภิบาลท่ีดีในองค์กร อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ 
หน่วยงานก ากบัดูแล และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ 
โดยมีการก าหนดนโยบายเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนมีการจดัท าจรรยาบรรณ และ
ส่ือสารให้พนกังานและผูบ้ริหารน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี กรรมการตอ้งเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหว่างผูถื้อหุ้นกบั
ฝ่ายจดัการ โดยท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และ ทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงจดัให้มี
การก ากบัควบคุมดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลให้ผูบ้ริหารของธนาคารและฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4)    การด าเนินธุรกิจของธนาคารอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั มาตรฐาน แนวปฏิบติัต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายดา้น ดงันั้น กรรมการในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นจึงตอ้งก าหนดนโยบาย โดยมี
ผูบ้ริหารของธนาคารในฐานะฝ่ายจดัการท าหน้าท่ีผลกัดนันโยบายให้มีการน าไปปฏิบติัใช้ไดจ้ริงอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อก ากบัดูแลให้ธนาคารด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  อยา่งเคร่งครัด 
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(5)    กรรมการตอ้งดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความเส่ียงท่ีส าคญัของ
ธนาคาร รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์ มีความเป็นมืออาชีพและไม่
ถูกครอบง าจากหน่วยงานท่ีประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น ผูบ้ริหารของธนาคารจะตอ้งทราบถึงความเส่ียงต่าง  ๆท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์ของธนาคารและจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดภ้ายใตก้าร
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

(6)   การด าเนินกิจการใด  ๆของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีต่อธนาคารจะตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม หรือเป็นการท าธุรกรรมใน
ลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางการคา้ปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ 
โดยมุ่งประโยชน์ต่อองคก์รเป็นหลกั หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และเม่ือเกิด
กรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นอยา่งเป็นธรรมและรวดเร็ว 

3.3 มาตรฐานการให้บริการ 

ธนาคารตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจดัให้มีมาตรฐานการให้บริการ ดงัน้ี 
(1)  มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการบริการอยา่งดี 
(2)  มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3)  มีระบบการจดัการและบริหารควบคุมภายในท่ีรอบคอบ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด ในการให้บริการ 
(4)  มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถจดัการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและ

รับมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(5)   มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง (Financial Prudence) และเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
(6)  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและเหมาะสมในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการก ากบัดูแลบุคลากร

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ในกรอบและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7)  มีระบบการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนันั้นพึงกระท า 

3.4 พนักงานและสภาพแวดล้อมการท างาน 

ธนาคารควรจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
(1)  จดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีและปลอดภยั พร้อมให้บริการแก่ลูกคา้ 
(2)  ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเป็นธรรมและให้เกียรติ 
(3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสในการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ โดยเขา้รับการฝึกอบรมเป็น

ประจ า 
(4)   ให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน บนพ้ืนฐานของการประเมินผลงานท่ีเป็นธรรม 
(5) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไวเ้ป็นความลับและไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปใช้หา

ประโยชน์อื่น 
(6)  กรณีมีการสอบสวนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ธนาคารพึงให้การดูแลพนกังานในการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ทางการท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม   
(7)  ไม่เลือกปฏิบติัโดยอา้งเหตุความแตกต่างทางเพศ เช้ือชาติ อาย ุศาสนา หรือความพิการ 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

เอกสารแนบ 5  68 

 

(8)   ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางค าพูดหรือกิริยาท่าทางท่ีอาจกระทบต่อเกียรติหรือศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยข์องผูอ้ื่นในท่ีท างาน 

(9)  จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
(10)  เคารพในสิทธิของบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ นอกจากน้ี 

ธนาคารจะส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกต่าง ๆ ทั้งน้ี กิจกรรมดงักล่าวจะตอ้ง 
ก.  ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคาร 
ข.  ไม่เป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคอยา่งส าคญัต่อการอุทิศเวลาหรือการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบติั

หนา้ท่ี 
ค.  ไม่ขดัต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
ง.  ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
จ.  ไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดี 

3.5 ความรับผิดชอบต่อลกูค้า 

ธนาคารควรให้ความส าคญัและปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งมีความรับผิดชอบ  ดงัน้ี 
(1)  จดัให้มีการเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของลูกคา้ 
(2)  จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงเง่ือนไขและความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงอตัราค่าบริการหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีถูกตอ้ง ชัดเจน และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้
เขา้ใจและมีขอ้มูลเพียงพอแก่การตดัสินใจ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จะตอ้งส่ือสารอย่างโปร่งใสดว้ย
ขอ้ความท่ีชดัเจนไม่ท าให้เกิดการเขา้ใจผิด 

(3)  ปกป้องรักษาขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ หรือธนาคารจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมาย 

(4)  จดัให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีชัดเจน และจดัการประเด็นต่าง  ๆ ท่ีลูกคา้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม 

(5)  มีการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างย ัง่ยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือผลประโยชน์ของก านลั ทรัพยสิ์น และ
การเล้ียงสังสรรคใ์นรูปแบบใด ๆ ท่ีส่อถึงเจตนาดงักล่าว เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อลูกคา้อยา่งไม่ถูกตอ้ง 

(6)  ปฏิบติัต่อลูกคา้ ดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดีระหว่างกนั และเสนอบริการท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วย
มิตรภาพอนัอบอุ่น และความโอบเอ้ือเก้ือกูล 

(7)  จดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้อย่างเพียงพอเพื่อให้ทราบถึงตวัตนท่ีแทจ้ริง และขอ้มูลอื่นเพื่อประกอบการให้บริการ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (Know Your Client) 

(8)  ให้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจของลูกคา้ และตอ้งส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวให้กบัลูกคา้อย่างชดัเจน 
โดยไม่บิดเบือน และไม่ท าให้เขา้ใจผิดในสาระส าคญั 

(9)  ใช้ความรอบคอบและระมัดระวงัอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ได้ให้ค  าแนะน าในการลงทุนอย่าง
เหมาะสมตามท่ีลูกคา้มีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการดงักล่าวจากธนาคาร (Client’s Relationships of Trust) 

(10)  จดัให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา และการจดัการในการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลรักษาของ
ธนาคารอยา่งรัดกุมเพียงพอ และเหมาะสม 
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3.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ธนาคารพึงจดัให้มีมาตรการเพ่ือบริหารจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
(1) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

ก. จดัให้มีมาตรการควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และให้มีการเปิดเผยการมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีอาจเขา้ถึงขอ้มูลภายใน รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลจากต าแหน่ง 
หนา้ท่ี หรือการปฏิบติังาน เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

ข. ก าหนดให้มีการแบ่งแยกสถานท่ีการปฏิบติังานหรือการป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 
โดยจดัให้หน่วยงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แยกออกจากกนั 

(2) การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ก. การเขา้ท ารายการระหว่างธนาคารกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไม่มีลกัษณะ

ถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคารไปยงับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานธนาคารท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมใด ตอ้งไม่เขา้ร่วม

ในกระบวนการตดัสินใจพิจารณาธุรกรรมนั้น เพ่ือให้การตดัสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคารอย่าง
เตม็ท่ี 

ค.  ก าหนดระเบียบว่าดว้ยการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ก าหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อธนาคารและผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั 

(3) การรับและให้ของขวญั การรับรองและผลประโยชน์อื่น 
ก. การรับ/ให้ของขวญั การรับรอง และผลประโยชน์อื่นของธนาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจ จะตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสม ตาม
กาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี 

ข. ไม่ติดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือ เรียกร้องผลประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางออ้มจาก
ลูกคา้ หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลท่ีสาม เพ่ือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการใชวิ้จารณญาณท่ีเป็นกลางในการ
ตดัสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผูอ่ื้นต่อการกระท าในหนา้ท่ี หรือท าให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์อนัไม่สมควร 

(4) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้ 
ก. จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารกบัลูกคา้ หรือระหว่างลูกคา้ดว้ยกนัเอง 
ข. เนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญัและปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม 

3.7 การจัดการข้อมลู 

ธนาคารควรมีการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ให้เหมาะสม  ดงัน้ี 
(1) การจดัการขอ้มูล 

ก. ปกป้อง จดัเก็บ ดูแลขอ้มูลของลูกคา้  รวมถึงขอ้มูลของธนาคารตามท่ีกฎหมายก าหนดให้พึงสงวนไวไ้ม่
เปิดเผย โดยจะตอ้งท าการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้อยา่งเหมาะสม 

ข. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้และธนาคาร  เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ หรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

เอกสารแนบ 5  70 

 

(2) การส่ือสาร 
การส่ือสาร แถลงการณ์ หรือการให้ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร และลูกคา้ ตอ้งมีความ
ถูกต้องเหมาะสม โดยการกระท าดังกล่าวต่อส่ือมวลชน หรือส่ือใด ๆ นั้น ต้องกระท าโดยบุคคลซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้ท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลในนามของธนาคารเท่านั้น 

(3) การบนัทึกขอ้มูลและการรายงาน 
บนัทึกขอ้มูล และจดัท ารายงานขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 

3.8 การก ากบัดูแลโดยรวม 

ธนาคารตอ้งด าเนินธุรกิจให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายและระเบียบ
ปฏิบติัของธนาคาร  รวมถึงหลกัธรรมาภิบาล  ดงัน้ี 

(1)  จดัให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ ์รวมทั้งตระหนกัถึงความเส่ียงของการไม่ปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของธนาคาร รวมถึงหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของพนกังานเอง 

(2)  จดัให้มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ซ่ึงสามารถท าหน้าท่ีไดโ้ดยอิสระจาก
การบริหารจดัการหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงมีการจดัสรรบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ให้กบัหน่วยงาน
ดงักล่าวอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

(3)  จดัให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายและระเบียบ
ปฏิบติัของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ โดยให้มีการบริหารจดัการ พร้อมทั้งแนวทางแกไ้ขและมาตรการป้องกนัภายใต้
กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายและระเบียบปฏิบติัของธนาคาร 

(4)  จดัให้มีการด าเนินการทางวินัยกบัผู ้ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและ
ลกัษณะของการกระท าความผิด และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

(5)  จดัให้มีช่องทางต่าง ๆ ในการแจง้เบาะแส หรือรายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

3.9 การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพพิาท 

เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ธนาคารควรปฏิบติั ดงัน้ี 
(1)  ธนาคารพึงด าเนินธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารในการ

ก าหนดราคาซ้ือ ราคาขาย หรือเง่ือนไขในการให้บริการท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
(2)  ธนาคารพึงเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นประโยชน์และคุม้ค่าแก่ลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการไดอ้ย่าง

อิสระและตอ้งไม่ขดัขวางลูกคา้ในการเปล่ียนไปใชบ้ริการกบัธนาคารอื่นจนเกินพอดี 
(3)  ธนาคารต้องไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขนั หรือจ ากัดการ

แข่งขนัในตลาด 
(4)  หากมีขอ้พิพาทเกิดขึ้น ธนาคารพึงจดัให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการระงบัหรือไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
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3.10 การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพฒันาอย่างย่ังยืน 

เพื่อให้การด าเนินกิจการของธนาคารมีการค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสมตามหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ธนาคารควรปฏิบติั  ดงัน้ี 

(1)   ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดีระหว่างกนัตามแนวทางและหลกัความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนอนัเป็นท่ียอมรับว่าเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและภูมิภาค โดยสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจทางสังคมตามโอกาสอนัควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ การพฒันาชุมชน การศึกษา และการสร้างความเจริญกา้วหน้าให้ แก่
ประเทศชาติ 

(2)   ด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของธนาคาร และสนบัสนุนมาตรการ
และวิธีปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

(3)   เคารพและจะไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น และปฏิบัติตามค าส่ังและจรรยาบรรณ
พนกังานท่ีธนาคารประกาศก าหนด  

(4)   ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเตม็ท่ี และแจ้งหรือเปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคาร 
อนัเป็นประโยชน์หรือจ าเป็นต่อการก ากบัดูแลธนาคารหรือตลาดทุนโดยรวม 

4. จรรยาบรรณของพนกังาน 
4.1 พนกังานพึงปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง หรือประกาศใด ๆ เก่ียวกบัการท างานของ ธนาคาร ซ่ึงธนาคาร

ไดก้ าหนดขึ้น และจะปฏิบติัตามค าส่ังของผูบ้งัคบับญัชาโดยเคร่งครัด 
4.2  พนกังานพึงท างานให้แก่ธนาคารดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ขยนัหมัน่เพียรและเต็มความสามารถ และจะปฏิบติั

ตามวินยัของพนกังานธนาคารโดยเคร่งครัด  ตลอดจนไม่ประพฤติและไม่กระท าการใดอนัอาจจะเป็นการก่อให้
เกิดความเสียหายในทางทรัพยสิ์น หรือช่ือเสียงของธนาคาร 

4.3  พนกังานจะตอ้งเก็บรักษารายงาน ขอ้มูล สถิติ สูตร วิธีการ กระบวนการ ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลทางการคา้ 
รวมทั้งขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ทั้งของธนาคารและของลูกคา้ของธนาคารที่อยู ่ในครอบครองของธนาคารไวเ้ป็น
ความลบัอย่างเคร่งครัด และจะไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากธนาคารหรือ
จากลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

4.4  พนกังานพึงรักษาผลประโยชน์ของธนาคารโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนธนาคาร ทุกวิถีทาง 
เพื่อให้ธนาคารไดม้าซ่ึงสิทธิต่าง ๆ ที่ธนาคารพึงมีพึงได ้ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากนิติกรรม สัญญาหรือจากตวับท
กฎหมายใด ๆ ก็ตาม 

4.5  พนกังานพึงทราบว่าบรรดาทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น งานลิขสิทธ์ิ การประดิษฐ์ กรรมวิธี เคร่ืองหมายการคา้ 
และเคร่ืองหมายบริการ การออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ ที่ไดส้ร้างสรรค ์พฒันา หรือท าขึ้นดว้ยวิธีใด ๆ ใน
ระหว่างท่ีเป็นพนกังานธนาคารนั้น หากสิทธิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่านั้นเกิดขึ้น โดยการท างานตามหน้าท่ี 
หรือจากการใชร้ายงาน ขอ้มูล สถิติ สูตร วิธีการ กระบวนการ หรือขอ้เท็จจริงใด ๆ หรือทรัพยสิ์นอื่นใดของ
ธนาคาร ให้ตกเป็นสิทธิของธนาคารแต่ผูเ้ดียว 
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4.6  พนกังานตอ้งไม่ใช ้ดดัแปลง ท าซ ้ า แสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูอื้่น ซ่ึงทรัพยสิ์น
ทางปัญญาใด ๆ ของธนาคาร โดยกระท าการเองหรือจดัให้ผูอ้ื่นกระท าการดงักล่าว โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจาก
ธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.7  พนกังานตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทใด ๆ ของผูอ้ื่นมาใชใ้นธนาคาร หรือใชก้บังาน ของธนาคารใน
ลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญติัของกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น 

4.8  พนกังานพึงรับทราบว่า การน าความลบัทางการคา้ของธนาคารหรือของลูกคา้ธนาคารหรือของคู่สัญญาของ
ธนาคาร ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าการกระท านั้นจะเกิดขึ้นในขณะหรือ
หลงัจากพน้สภาพการเป็นพนกังานของธนาคารไปแลว้ 

4.9  พนกังานพึงรับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารไดร้ับสิทธิบตัรในส่ิงประดิษฐ์ หรือกรรมวิธี หรือการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่พนกังานไดท้  าขึ้นและธนาคารไดร้ับผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือน าส่ิงประดิษฐ์นั้น ไปใช ้
พนกังานมีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จพิเศษจากธนาคารนอกเหนือจากค่าจา้งตามปกติ โดยธนาคารจะก าหนดบ าเหน็จ
พิเศษ โดยพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

4.10  พนกังานจะตอ้งไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือจูงใจลูกคา้ให้ผลประโยชน์หรือตอบแทนเพื่อตนเอง หรือผูอ้ื่น  
4.11 พนกังานจะตอ้งไม่แจง้เท็จหรือรายงานเท็จหรือปกปิดขอ้ความอันควรแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
4.12 พนกังานจะตอ้งไม่ท างานที่อื ่นที่มีสภาพของงานเช่นเดียวกนัหรือแข่งขนักบักิจการของธนาคาร หรือมี

ประโยชน์ขดักบัธนาคารหรืออาจเป็นผลเสียแก่ธนาคาร 
4.13 พนกังานจะพึงละเวน้การประพฤติไม่เหมาะสมอนัจะเกิดความเส่ือมเสียมาสู่ตนเองและธนาคาร  
4.14 พนกังานจะพึงรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคีในระหว่างเพื่อนร่วมงานและตอ้งช่วยเหลือประสานงาน รวมทั้งให้

ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน 
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(3) นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายการ
ป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
โดยเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายสิทธิมนุษยชน 

 

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ 

ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของคณะกรรมการธนาคารท่ีประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีความ
หลากหลายทางดา้นประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในดา้นต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 
ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ และการศึกษา คณะกรรมการธนาคารท่ีมีความหลากหลายจะมีมุมมองท่ีแตกต่าง 
กวา้งขวาง และครอบคลุมทุกมิติท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร อนัจะน ามาซ่ึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีมี
ประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว ธนาคารก าหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการขึ้น เพ่ือเป็น
หลกัการพิจารณาสรรหาและคดัเลือกกรรมการธนาคาร ดงัน้ี 

ธนาคารก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการธนาคาร โดยค านึงถึง
ความหลากหลายในดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะ ความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ การศึกษา เพศ อายุ และวฒันธรรม รวมถึง
น าประโยชน์อนัเน่ืองมาจากความหลากหลายของคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหม่
ของธนาคาร เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารมีองค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อการก ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และความ
หลากหลายของคณะกรรมการธนาคารเป็นระยะ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทาง
ด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป   

ธนาคารมีการพิจารณาทบทวนนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการเป็นระยะตามความเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่า
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบับริบททางธุรกิจของธนาคาร 
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

ธนาคารก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัขึ้น เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการด าเนินการของธนาคารดา้นการต่อตา้น
และป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่ามีความ
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน 

ธนาคารสนบัสนุนให้บริษทัลูกท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารน านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัไปปรับใชโ้ดย
อนุโลมให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละบริษทั 

กรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีหน้าท่ียึดถือและปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัในการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

“การทุจริตคอร์รัปชนั” หรือ “คอร์รัปชนั” หมายถึง การให้ เรียกร้อง หรือรับว่าจะให้ หรือการกระท าการในรูปแบบใด  ๆ 
เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้ค  ามัน่ว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด (“สินบน”) เป็นตน้ แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้หรือจูงใจให้บุคคลดงักล่าว
กระท าหรือละเวน้กระท าการหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่ชอบ รวมทั้งการเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืน
ใดส าหรับตนเองหรือผูอ้ื่นโดยไม่ชอบ เพื่อกระท าการหรือละเวน้การกระท าหรือการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างหน่ึงอย่างใด ไม่ว่า
การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม 

แนวทางปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั 
สินบน 
ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของธนาคารกระท าการทุจริตคอร์รัปชนัหรือติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 

การช่วยเหลือทางการเมือง 
ธนาคารมีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง เวน้แต่เป็นการกระท าท่ีชอบดว้ย
กฎหมายและเป็นการสนบัสนุนประชาธิปไตย 

การบริจาคเพื่อการกุศล 
ธนาคารมีนโยบายให้การบริจาคเพื่อการกุศลตามโอกาสอนัควร และเป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอนัดี 

เงินสนบัสนุน 
ธนาคารจะพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะให้เงินสนบัสนุนอย่างระมดัระวงัรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นไปตาม
กฎหมายและแนวปฏิบติัท่ีดี 
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นโยบายการแจ้งเบาะแส 

ธนาคารจดัให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกบัคณะกรรมการธนาคารในการแจง้เบาะแสบนหลกัการ
พ้ืนฐานของความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดีระหว่างธนาคารและผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น มีความส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งย่ิง
ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ี ธนาคารจดัให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และการให้ความคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้ไดรั้บความเป็นธรรมและไม่ถูกกลัน่แกลง้ 

ค านิยาม 

การแจง้เบาะแส หมายถึง การแจง้ขอ้มูล การแจง้เบาะแส การร้องเรียน หรือการสอบถามขอ้สงสัยในการกระท าท่ีสงสัยว่า 
เป็นการกระท าผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร การรายงานทางการเงินท่ี
ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 

วิธีปฏิบติัการแจง้เบาะแส 

1. การแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครอง 

ธนาคารจะเปิดรับการแจง้เบาะแสอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวน
อย่างเหมาะสม มีการรักษาความลบั รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ให้ถูกกลัน่แกลง้ ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
พนกังานผูแ้จง้เบาะแสโดยสุจริต ทั้งน้ี ธนาคารก าหนดให้หน่วยงานก ากบัดูแล เป็นศูนยก์ลางในการรับแจง้เบาะแสกรณีผู ้
แจง้เป็นบุคคลภายในธนาคารหรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยผูแ้จง้เบาะแสตอ้งแจง้เบาะแสเป็นหนงัสือ 

2. กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บแจง้เบาะแส 

หน่วยงานก ากับดูแลจะพิจารณาเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวม
ขอ้เท็จจริง ประมวลผลและกลัน่กรองขอ้มูล ซ่ึงหากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อสายตรวจสอบและ
ควบคุมเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาขอ้เท็จจริง หรืออาจพิจารณาเร่ืองโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งน้ี 
หน่วยงานก ากบัดูแล สามารถน าเร่ืองเขา้สู่กระบวนการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

3. มาตรการด าเนินการและการรายงานผล 

หน่วยงานก ากับดูแลจะติดตามดูแลเร่ืองท่ีมีการแจง้เบาะแส หากปรากฏผลว่ามีมูลความจริง โดยจะน าเสนอมาตรการ
ด าเนินการส าหรับการแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหาโดยการน าเร่ืองเขา้สู่กระบวนการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หน่วยงานก ากบัดูแลจะแจง้ผลการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีการแจง้เบาะแสต่อผูแ้จง้เบาะแสภายใน 1 เดือน นบัแต่เร่ืองดงักล่าว
ไดข้อ้ยติุและด าเนินการเสร็จส้ิน 
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นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
รวมถึงการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง (AML/CFT) โดยตระหนกัถึงผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกวา้งและผลกระทบต่อธนาคารเอง ทั้งน้ี ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่
ผูก่้อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพท าลายลา้งสูง* และมาตรฐานสากล โดยนโยบาย AML/CFT ของธนาคาร
ครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
• นโยบายการรับลูกคา้ 
• มาตรการควบคุมและการบริหารความเส่ียงดา้น AML/CFT 

o การประเมินความเส่ียง 
o การบริหารความเส่ียง 
o การตรวจสอบอยา่งรอบดา้นเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีไม่พบเห็นลูกคา้ต่อหนา้  

(Non Face-to-Face) 
o การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้อย่างเขม้ขน้ส าหรับลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงรวมทั้งบุคคลท่ีมี

สถานภาพทางการเมือง 
o ผูบ้ริหารระดบัสูงพิจารณา และอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงรวมทั้งบุคคลท่ีมีสถานภาพ

ทางการเมือง 
• การตรวจสอบรายช่ือบุคคลตอ้งห้าม และบุคคลท่ีถูกก าหนด 
• การตรวจทานบญัชีและการติดตามความเคล่ือนไหวทางบญัชีของลูกคา้ 
• การจดัท ารายงาน 
• การเก็บรักษาเอกสารและขอ้มูล 
• การฝึกอบรม 
• การตรวจสอบและสอบทานโดยหน่วยงานอิสระ 

*อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซ่ึงมีอานุภาพท่ีจะ
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตมนุษย ์สัตว ์พืช จ านวนมาก หรือต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรงท านองเดียวกบัอาวุธดงักล่าว รวมทั้ง
ระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นดว้ย 
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การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. หลกัการส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ธนาคารตระหนกัถึงสิทธิอนัชอบธรรมตามกฎหมายของผูถื้อหุ้น และให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 
(ไดแ้ก่ พนกังาน คู่คา้ ชุมชน คู่แข่ง เจา้หน้ี เป็นตน้) และจะดูแลให้มัน่ใจว่าสิทธิดงักล่าวหรือขอ้ตกลงท่ีกระท าร่วมกนั
ไดรั้บการคุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยดี ทั้งน้ี ธนาคารตระหนกัว่าความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างธนาคารกบัผู ้
ถือหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นปัจจยัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ตามแนวทางและ
หลกัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอนัเป็นท่ียอมรับว่าเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาค 

2. แนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
1)  ธนาคารให้ความส าคญัท่ีจะดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัดว้ยดีและเหมาะสมภายใตข้อบเขตแห่งกฎหมาย และ

ขอ้ตกลงท่ีให้ไวก้บัผูถื้อหุ้น จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัตามแนวทางและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมทั้งจะให้การสนบัสนุน และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองหรือมอบ
ฉันทะ ตลอดจนส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือ
บุคคลท่ีเห็นควรเป็นกรรมการธนาคารให้ธนาคารพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถาม
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เป็นตน้ 

2)  ธนาคารจะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยยึดมัน่ในหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต และสนบัสนุนบทบาทของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ทั้งน้ี ธนาคารได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ธนาคารให้ความส าคญัต่อคุณค่าของทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพ

ทรัพยากรบุคคลของธนาคารดว้ยการฝึกอบรม การจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
จดัให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล จดัเก็บขอ้มูลสถิติหรืออตัราการหยุด
งานหรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน รวมทั้งให้ความส าคญัต่อสภาพการจา้งงานท่ีเป็นธรรม โดยจดั
ให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบัติงาน 
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทิศทาง และผลการด าเนินงานของธนาคาร ทั้งในระยะส้ัน
และในระยะยาว 

(2)  ธนาคารยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ธนาคารจะไม่ด าเนินการใด ๆ 
อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และดูแลป้องกนัไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือมีการถูกล่วงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคล 

(3)  ธนาคารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าซ่ึงเป็นส่วนส าคัญย่ิงต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจะปฏิบติัต่อลูกคา้ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
มุ่งสู่ความเจริญกา้วหนา้ร่วมกนั 

(4)  ธนาคารยึดถือและให้ความส าคญัต่อการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐาน และปฏิบติัตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
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(5)  ธนาคารยึดถือและให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัท่ีเสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่คา้ตามเง่ือนไข
สัญญาท่ีตกลงกนั โดยถือว่าคู่คา้เป็นผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  มีแนวปฏิบติัท่ีดีใน
การคดัเลือกและการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ จะปฏิบติัตามสัญญาดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดีระหว่างกนั 
ค านึงถึงประเพณีปฏิบติัและมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

(6)  ธนาคารถือปฏิบติัในการให้ความเป็นธรรมแก่เจา้หน้ี และรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี ตามกฎหมายและขอ้ตกลงท่ี
ท าต่อกนั 

(7)  ธนาคารตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั ความ
มัน่คง อาชีวอนามยั อย่างถูกตอ้งและเหมาะสมต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม นอกจากน้ี ธนาคารยงัให้
การส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการใชท้รัพยากรอย่างประหยดั คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ ค านึงถึง
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของธนาคาร และสนบัสนุนมาตรการการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงคห์รือการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ลงังานและ
การรักษาสภาพแวดลอ้มเพ่ือประโยชน์อนัย ัง่ยืน 

(8)  ธนาคารสนบัสนุนการด าเนินภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนเพ่ือเก้ือกูลชุมชนและสังคม 
(9)  ธนาคารให้ความเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยจะไม่ละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผูใ้ด 
(10)  ธนาคารจะท ากิจกรรมหรือปฏิบติัภารกิจต่อสังคมดว้ยมิตรภาพท่ีดีและดว้ยความเอ้ืออาทรเก้ือกูลซ่ึงกนัและ

กนัอยา่งเหมาะสม 
(11)  ธนาคารให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัและการมีหลกัปฏิบติั เพ่ือยบัย ั้งหรือห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิ

ชอบดว้ยกฎหมายหรือขาดความชอบธรรม เช่น การห้ามการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การ
ก าหนดให้กรรมการธนาคารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องธนาคารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ทราบ และการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ เป็นตน้ 

(12)  ธนาคารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลและจัดการในเร่ืองท่ีมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้ตามหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด 

(13)  ธนาคารจดัให้มีช่องทางและระเบียบวิธีปฏิบติัในการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
สามารถแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมไดโ้ดยตรงผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด ซ่ึงครอบคลุม
ถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย และการให้ความ
คุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ไดรั้บความเป็นธรรมและไม่ถูกกลัน่แกลง้ 
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จรรยาบรรณคู่ค้า 

ธนาคารมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดหลกัจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ตลอดจนให้ความส าคญักบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของ
การส่ือสารและเผยแผห่ลกัการดงักล่าวไปยงัคู่คา้ของธนาคาร โดยไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคู่คา้ขึ้น เพ่ือแสดงความคาดหวงัของ
ธนาคารท่ีมีต่อการด าเนินงานของคู่คา้ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล 

ธนาคารมุ่งหวงัให้คู่คา้ของธนาคารด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิแรงงาน 
และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการปฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่คา้อย่างจริงจงั ธนาคารมีการติดตามการด าเนินงานและพร้อม
สนบัสนุนคู่คา้ให้สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณฉบบัน้ีไดอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือร่วมกนัสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความมัน่คง มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ขอบเขต 

จรรยาบรรณน้ีใชก้บัคู่คา้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยคู่คา้ หมายถึง ผูข้ายสินคา้ ผูรั้บเหมา และผูใ้ห้บริการแก่
ธนาคาร 

แนวทางปฏิบติั 

ธนาคารคาดหวงัใหคู้่คา้ปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
• ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของคู่คา้ 
• ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมี

การบริหารจดัการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนับรรเทาความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
• รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

2.  ดา้นสังคม 

2.1  สิทธิมนุษยชน 

เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลกักฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ (The International Labour Organization Conventions) 

2.2  การปฏิบติัท่ีดีดา้นแรงงาน 
o ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัดา้นแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
o เคารพสิทธิแรงงานและปฏิบติัต่อลูกจา้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบติับนพ้ืนฐาน

ของเช้ือชาติ เพศ อาย ุสัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส การตั้งครรภ ์ความพิการ และสถานะอื่นใด 
o ไม่บงัคบัใชแ้รงงานหรือข่มขืนใจผูอ้ื่นให้ท างานหรือให้บริการโดยวิธีการอยา่งใดอย่างหน่ึงตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ไม่จา้งแรงงานเด็กหรือแรงงานต่างดา้วโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และไม่ใชแ้รงงานเด็กและแรงงาน
หญิง ท างานท่ีเส่ียงอนัตรายหรืองานอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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o ไม่ให้พนกังานท างานล่วงเวลาหรือท างานในวนัหยุด โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากพนกังานก่อน และให้
พนกังานมีวนัหยดุและมีสิทธิลาไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 

o จ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ตลอดจนให้สิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานพึงไดรั้บอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

o ดูแลให้พนักงานให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อให้พนกังานมีความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัและสุขภาพจิตท่ีดี และสามารถท างาน
ได ้อยา่งมีประสิทธิผล 

o มีแผนป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินท่ีเหมาะสม และดูแลอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

2.3  สิทธิชุมชน 

ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิชุมชน มีมาตรการป้องกนับรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัชุมชน 
และเยียวยาผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นกบัชุมชนอยา่งเป็นธรรม 

3.  ดา้นธรรมาภิบาล 
• ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และความโปร่งใส รวมถึงไม่สนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชนั

ในทุกรูปแบบ 
• แข่งขนัทางการคา้อย่างสุจริตและเป็นธรรม ไม่กีดกนัการคา้และก าหนดเง่ือนไขอนัเป็นการจ ากดัการประกอบ

ธุรกิจของผูอ้ื่นโดยไม่เป็นธรรม 
• ปกป้องขอ้มูลความลบัของธนาคาร ขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานและลูกคา้ของธนาคาร จากการถูกน าไปใช ้เพื่อ

แสวงหาประโยชน์โดยไม่ไดรั้บความยินยอมก่อน ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ของกฎหมาย 
• ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของธนาคารและของผูอ้ื่น 
• หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีอาจส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารไดรั้บความเสียหายหรือท าให้ธนาคารเส่ือมเสียช่ือเสียง 

ธนาคารทบทวนจรรยาบรรณคู่คา้เป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญัอนัสมควรแก่การทบทวน และจะส่ือสารไปยงั
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั 
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นโยบายสิทธิมนุษยชน 

ธนาคารมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล ธนาคารมีการบริหารจดัการความเส่ียงและผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ทั้งท่ีเกิดขึ้นโดยทางตรงจากการด าเนินธุรกิจของธนาคารเอง และทางออ้มผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคา้ คู่คา้ 
และพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงธนาคารอาจมีส่วนในการท าให้เกิดขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบแลว้ ยงั
อาจส่งผลต่อช่ือเสียงและความเช่ือมัน่ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีให้ต่อธนาคารดว้ย 

ด้วยตระหนักถึงความส าคญัของการเคารพสิทธิมนุษยชน ธนาคารจึงก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนซ่ึงสอดคล้องกบั
กฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากลท่ีส าคญั เช่น ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International 
Labour Organization (ILO) Conventions) เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนักงานทัว่ทั้งองค์กร ธนาคารไดน้ า
หลกัการช้ีแนะว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPs) มาใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เป็นประจ าทุกสองปี เพื่อระบุและประเมินความเส่ียงและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอนัอาจเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารเองและคู่คา้ ตลอดจนก าหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ธนาคารจดัให้มีช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึง กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีโปร่งใส การเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู ้มีส่วนได้เสียท่ีมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ธนาคารให้
ความส าคญักบัการส่ือสารเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเขา้ใจแก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ โดยเน้นเร่ืองความส าคญั
ของการด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ขอบเขต 

นโยบายสิทธิมนุษยชนฉบบัน้ีเป็นแนวปฏิบติัซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงานทั้งหมดของธนาคาร และการด าเนินงานของคู่คา้
และพนัธมิตรทางธุรกิจในส่วนท่ีธนาคารเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ธนาคารสนบัสนุนให้พนกังานของธนาคาร คู่คา้และพนัธมิตรทาง
ธุรกิจน านโยบายน้ีไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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แนวทางปฏิบติั 

ธนาคารเช่ือมัน่ว่า มนุษยท์ุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในศกัด์ิศรีและสิทธิ โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ เช่น 
เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ภาษา วฒันธรรม หรือสถานะอ่ืนใด ธนาคารมีแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

ลูกคา้ 
• ธนาคารเคารพสิทธิของลูกคา้และปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบติั 
• ธนาคารตระหนกัว่าการไดรั้บบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของลูกคา้ จึงไดก้ าหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นการให้บริการลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซ่ึงครอบคลุม แนว
ปฏิบติัในการให้บริการลูกคา้อยา่งเป็นธรรม กระบวนการขายท่ีให้ขอ้มูลครบถว้น ชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่
รบกวนลูกคา้ การดูแลลูกคา้หลงัการขาย การควบคุมและตรวจสอบท่ีรัดกุม เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีมี
คุณภาพ เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

• ธนาคารเคารพสิทธิของเจา้ของขอ้มูลและให้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ โดยการ
รักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศอยา่งเขม้งวดและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

• ธนาคารก าหนดให้ประเด็นสิทธิแรงงานและสิทธิชุมชนเป็นหน่ึงในประเด็นส าคญัท่ีธนาคารใชป้ระกอบการ
พิจารณาสนบัสนุนสินเช่ือให้แก่ธุรกิจ ภายใตก้รอบการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
ธรรมาภิบาลในกระบวนการสินเช่ือของธนาคาร และธนาคารจะไม่สนบัสนุนสินเช่ือแก่กิจกรรมท่ีมีการคา้
มนุษย ์บงัคบัใชแ้รงงาน หรือใชแ้รงงานเด็กโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายการให้สินเช่ือ
อยา่งมีความรับผิดชอบของธนาคาร 

พนกังาน 
• ธนาคารปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนตามกฎระเบียบของธนาคาร โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
• ธนาคารส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานเคารพสิทธิของเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ และผูอ้ื่น 
• ธนาคารเคารพสิทธิแรงงาน ไม่บงัคบัใชแ้รงงาน ไม่ใชแ้รงงานเด็ก เคารพสิทธิในการเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน

และเจรจาต่อรองร่วม ดูแลดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัดา้นแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

คู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
• ธนาคารคาดหวงัให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลกักฎหมายในประเทศและ

มาตรฐานสากล 
• ธนาคารคาดหวงัให้คู่คา้ปฏิบติัตามหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณคู่คา้ของธนาคาร 

และพร้อมสนบัสนุนให้คู่คา้สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่คา้ไดอ้ยา่งครบถว้น 
• ภายใตก้รอบการบริหารจดัการความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร ธนาคารจดัให้มีกระบวนการคดัเลือก

คู่คา้ซ่ึงมีปัจจยัดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคู่คา้เป็นระยะ และมีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ ดา้น
สิทธิมนุษยชนจากการด าเนินงานของคู่ค้า เพื่อก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
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เอกสารแนบ 6  รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานของคณะกรรมการบริหาร 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 9 ท่าน โดย
กรรมการบริหารจ านวน 6 ท่าน เป็นผูบ้ริหารของธนาคาร 

ปี 2564 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความทา้ทายอีกช่วงหน่ึงของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย ซ่ึงนอกจากจะเป็นผลสืบเน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเร่ิมตน้ในปี 2562 และมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจของลูกค้าท่ีอยู่ในความดูแล ซ่ึงภาครัฐก็ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ืองแลว้ การเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลจากพฒันาการของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นกบัธุรกิจสถาบนัการเงิน
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ยงัไดเ้ร่งตวัขึ้นอย่างรวดเร็วจากการปรับตวัและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ความตอ้งการบริการใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงของการแพร่ระบาด น ามาซ่ึงความจ าเป็นในการต้องเร่งปรับองค์กรของสถาบนัการเงินทุกแห่ง 
เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง การแข่งขนัท่ีเพ่ิมขึ้น และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อธุรกิจ ดงักล่าว 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร ไดใ้ห้ความส าคญัต่อทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายในระยะยาว เพื่อการ
ปรับตวัของธนาคาร ตามท่ีไดใ้ห้ไวโ้ดยคณะกรรมการธนาคาร และไดท้ าหน้าท่ีติดตาม ก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
ทิศทางดงักล่าว รวมถึงการประเมินและติดตามผลกระทบหรือปัจจยัแวดลอ้ม ในระหว่างปี เพื่อการปรับปรุงหรือเสนอขออนุมติั
ต่อคณะกรรมการธนาคาร และในระหว่างท่ีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงเกิดขึ้น การดูแลให้การ
ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศก าหนด เพ่ือตอบสนองและบรรเทา
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจของลูกค้าในความดูแลของธนาคาร สาธารณชนและสังคมโดยรวม ถือเป็นอีกภารกิจท่ี
คณะกรรมการบริหารให้ความส าคญั โดยดูแลให้ธนาคารมีบทบาทหนา้ท่ีและการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ในฐานะท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจไทย  

คณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชค้วามรู้ความสามารถดว้ยความรอบคอบ 
เพื่อประโยชน์ของธนาคาร  

 
 

 

 

 (เดชา  ตุลานันท์) 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 22 กุมภาพนัธ์ 2565 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ในหลายดา้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณา
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการใด ๆ  ของธนาคารหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของสายตรวจสอบและควบคุม ผูส้อบบญัชีของธนาคาร 
ฝ่ายจัดการ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งส้ิน 16 คร้ัง โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี  

• สอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส งวดคร่ึงปี และประจ าปี โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี  ผูบ้ริหารของสายการบญัชี
และการเงิน ฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูล
ประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชีและประมาณการต่าง ๆ  และการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ส าคญั รวมทั้งขอ้สังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้อบบญัชี และมีการประชุมเป็นการ
เฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบติั
หน้าท่ีและการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี  

• พิจารณาผลประกอบการของธนาคารร่วมกบัผูบ้ริหารของสายการบญัชีและการเงิน และฝ่ายจดัการ เป็นประจ าทุกเดือน  

• สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบตัรของ
สายตรวจสอบและควบคุม และแผนการตรวจสอบประจ าปี ท่ีได้พฒันาและปรับปรุงขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และ
กระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานท่ีมีความส าคญัและมีระดบัความเส่ียงสูง 
รวมถึงการทบทวน/ปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบระหว่างปีให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและเป็น
ปัจจุบนั และไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของสายตรวจสอบและควบคุมตามแผนท่ีก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน  

• เขา้ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกบัผูบ้ริหารของสายงาน เพื่อร่วมกนั
พิจารณาก าหนดแนวทางปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม  

• พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานทางการอื่นท่ีก ากับดูแลธนาคาร และ
ทางการทอ้งถ่ินของสาขาและบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ รวมถึงผูส้อบบญัชี เพ่ือประเมินสถานะของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกไตรมาส  

• มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นประจ าทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 
ส่วน ตามแนวคิดของ COSO คือ การควบคุมภายในองคก์ร การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม 

• มีการประชุมหารือและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง เพื่อประเมินนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั   
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• พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกยา้ย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผูจ้ ัดการสาย
ตรวจสอบและควบคุม  

• ไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารและบริษทั
ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน คุณสมบติั
ของผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบบญัชี รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อ
เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนต่อไป 

• สอบทานการปฏิบติังานของธนาคารให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กฎเกณฑต์่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของธนาคาร และทางการทอ้งถ่ินของสาขาและบริษทั
ย่อยในต่างประเทศ เป็นตน้ รวมถึงนโยบายการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ท่ีธนาคารก าหนดเป็นพ้ืนฐาน
และแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั โดยพิจารณาผลการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก ากบัดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานทางการ
อื่นท่ีก ากบัดูแลธนาคาร และทางการทอ้งถ่ินของสาขาและบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ รวมถึงผูส้อบบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ   

• พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการ
เปิดเผยขอ้มูลของธนาคารให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น   

• พิจารณารายงานการก ากบัดูแลขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และคดีทุจริตเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยไดรั้บทราบถึงประเด็น
ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสท่ีไดรั้บ ความเหมาะสมและเป็นธรรมในการจดัการต่อขอ้ร้องเรียนของธนาคาร     

• ไดท้บทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของทางการอยู่เสมอ และ
ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้มัน่ใจว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมา มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งไดน้ าเสนอผลการทบทวน
กฎบตัร และผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการธนาคารทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้น โดยใชค้วามรู้ความสามารถดว้ย
ความรอบคอบ เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดย
ไม่มีขอ้จ ากดัในการไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคารและบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีความถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ือหุ้น และผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติั
หน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ   และธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งมีการก ากบัดูแลและตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบติังานถูกตอ้ง เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด 
 
 
 
 (นางเกศินี  วิฑูรชาต)ิ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 22 กุมภาพนัธ์ 2565   
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง และไดร้ายงานผลการ
ประชุมสรุปต่อคณะกรรมการธนาคารทุกคร้ัง โดยสรุปผลการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

• พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัความเส่ียง กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตั้งแต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไป โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
ท่ีหลากหลาย ตลอดจนวิสัยทศัน์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งค  านึงถึงขนาด โครงสร้าง 
และองคป์ระกอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสมส าหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผูช่้วยผูจ้ ัดการใหญ่ขึ้นไป เพ่ือน าเสนอขอต่อคณะกรรมการธนาคาร และขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไป โดยค านึงถึงผลการปฏิบติังาน 
ความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ของธนาคาร และปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส าหรับขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้รายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของรายงาน
ฉบบัน้ีแลว้ 

• พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตลอดจนพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการธนาคาร 

• จดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนการปฏิบติัหน้าท่ีในรอบปี 
และรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือน ามาพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

• ทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพ่ือเป็นแนวทางในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูช่้วย
ผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไป โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างครบถ้วน ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนใน กฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดว้ยความรอบคอบและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผูถื้อหุ้น 
 
 
 
 (ศิริ  จิระพงษ์พนัธ์) 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 27 มกราคม 2565  
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รายงานของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการธนาคาร 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน  และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในหลายดา้น และมีประธานกรรมการก ากบัความ
เส่ียงเป็นกรรมการอิสระ   

ส าหรับปี 2564 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัคงเผชิญกบัความทา้ทายและความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจหลายดา้น 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน
อย่างรุนแรงและเป็นวงกวา้ง ซ่ึงส่งผลให้พฤติกรรมของลูกคา้ การด าเนินธุรกิจและกระบวนการท างานของธนาคารตอ้ง
ปรับเปล่ียนไป อนัเป็นปัจจยัเร่งให้เกิดการเปล่ียนเขา้สู่ยคุดิจิทลั ท่ีมีการแข่งขนัดา้นดิจิทลัแบงกก้ิ์งมากขึ้น  ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของทางการท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้ นและเทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อน ซ่ึงอาจมีผลกระทบรุนแรงท่ีมากขึ้ น 
คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเป็นปกติ และมีความต่อเน่ือง  รวมถึงมีการพฒันาขีด
ความสามารถในการพิจารณาความเส่ียงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต เพ่ือให้องคก์รเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  โดยในปี 2564 คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงไดมี้การประชุมเพื่อปฏิบติั
หน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ งส้ิน 13 คร้ัง  โดย 1 คร้ังเป็นการเข้าประชุมของกรรมการก ากับความเส่ียงร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกคร้ัง โดยสรุปผลการปฏิบติังาน
ไดด้งัน้ี 

• พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายท่ีเ ก่ียวข้องกับความเส่ียงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
โดยพิจารณาถึงข้อก าหนดของทางการ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีความเส่ียงเปล่ียนแปลงไป  รวมถึงความ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงหลกั ๆ 
เช่น ความเส่ียงดา้นเครดิต  ความเส่ียงดา้นตลาด  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  และความ
เส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้    

• พิจารณาการก าหนดมาตรวดัและเพดานการควบคุมความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ
ไดแ้ละนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   

• ติดตามสถานะความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ ผา่นการด าเนินการและรายงาน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีคณะกรรมการย่อยท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงเฉพาะดา้นท าหน้าท่ีให้การ
สนับสนุน เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน   และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
เป็นตน้  

• พิจารณาและติดตามสถานะความเส่ียงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบัภูมิภาคอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีมีสถานท่ีตั้ งอยู่ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ธนาคารสามารถด าเนินการไดเ้หมาะสมตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีวางไว ้รวมถึงมีก ากบัดูแล
การบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลของทางการของทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
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• รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้ทราบถึงฐานะความเส่ียง  ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง  ประเด็นความ
เส่ียงท่ีส าคญัและต้องติดตาม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ปรับปรุงให้การบริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมาก
ย่ิงขึ้น 

• ประชุมหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากบัความ
เส่ียงเก่ียวกบัขอ้สังเกตหรือเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลและการตรวจสอบความ
เพียงพอ  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน 

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้น โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ
ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงได้
มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง
ในปี 2564 บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บมอบหมาย  
 

 
 
 
 (อรุณ  จิรชวาลา) 

 ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 
 24 มกราคม 2565 
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รายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการธนาคาร 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1 ท่าน  และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และไดร้ายงานผลการประชุมสรุปต่อ
คณะกรรมการธนาคารทุกคร้ัง โดยสรุปผลการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

• พิจารณาแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร 

• รับทราบผลการประเมินดา้นความยัง่ยืนท่ีจดัท าขึ้นโดยองคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับหัวข้อท่ีธนาคารจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมด้านความยัง่ยืนทั้งมิติ
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม อยา่งต่อเน่ือง 

• พิจารณาแผนกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยืนและรายงานความยัง่ยืนประจ าปีของธนาคาร (Sustainability Report)  

• พิจารณานโยบายดา้นความยัง่ยืนของธนาคาร 

• พิจารณานโยบายการให้สินเช่ืออยา่งมีความรับผิดชอบ  

• พิจารณาแนวทางในการลดการใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร  

• เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการพฒันาความยัง่ยืนของ
ธนาคาร และติดตามดูแลให้เกิดผลส าเร็จอยา่งเป็นธรรม     

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้น โดยใชค้วามรู้ความสามารถ
ดว้ยความรอบคอบ เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีขอ้จ ากดัใน
การไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร  
 

 
 
 
 
 (ปิติ  สิทธิอ านวย) 

 ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
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เครือข่ายการให้บริการ 

เครือข่ายการให้บริการในประเทศไทย 
 
สาขา ส านักธุรกิจ 
  

กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค  กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค 

287 772  31 86 
แห่ง แห่ง  แห่ง แห่ง 
 
ศูนย์ปฏบิัติการธุรกิจส่งออกและน าเข้า ห้องบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ 
  

กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค  กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค 

33 58  25 8 
แห่ง แห่ง  แห่ง แห่ง 
 
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ       

1,057     
แห่ง     
 
เครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ 
  
Oversea Branches      
(Excluding Bangkok Bank Subsidiaries)  

18    
แห่ง 
  
 
Bangkok Bank Berhad  Bangkok Bank (China) Company Limited PT Bank Permata Tbk  
(Wholly-owned Subsidiary) (Wholly-owned Subsidiary) 

5 5    286 
แห่ง แห่ง   แห่ง  

ช่ือและสถานที่ตั้งของเครือข่าย 
การให้บริการในประเทศ  

• เวป็ไซตข์องธนาคาร 
www.bangkokbank.com/th-TH/Locate-Us 

• สแกนคิวอาร์โคด้  
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ท าเนียบสาขา 
ส านักงานใหญ่  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
www.bangkokbank.com 

  บวัหลวงโฟน 1333 หรือ 0-2645-5555 
สายบตัรเครดิต 0-2638-4000,  
0-2638-4400 

 
สาขาต่างประเทศ 

HONG KONG 
CENTRAL DISTRICT BRANCH 
Bangkok Bank Building 
28 Des Voeux Road, Central 

Tel.  (85-2) 2801-6688 Fax. (85-2) 2810-5679 
Swift: BKKBHKHH 

Mr. Sitthichai Jiwattanakul 
SVP & General Manager 
- Hong Kong Branch 

KOWLOON SUB - BRANCH 
Bangkok Bank Building 
490-492 Nathan Road, Kowloon 

Tel.  (85-2) 2300-1841 Fax. (85-2) 2780-5896  

INDONESIA 
JAKARTA BRANCH 
Jalan M.H. Thamrin No.3 
Jakarta 10110 
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, 
Indonesia) 

Tel.  (62-21) 231-1008 Fax. (62-21) 385-3881, 
 231-0070 
Swift: BKKBIDJA 

Mr. Joko Chahjono 
SVP & Deputy General Manager 
- Jakarta Branch 

JAPAN 
TOKYO BRANCH 
Bangkok Bank Building 
8-10, Nishi - Shimbashi 
2-Chome, Minato - ku,  
Tokyo 105-0003 

Tel.  (81-3) 3503-3333 Fax. (81-3) 3502-6420 
Swift: BKKBJPJT 

Mr. Thawee Phuangketkeow 
SVP & General Manager - Japan 
Mr. Mitsugu Yamamoto 
VP & Branch Manager  
- Tokyo Branch 

OSAKA BRANCH 
Bangkok Bank Building 
9-16, Kyutaromachi, 1-Chome 
Chuo-Ku, Osaka 541-0056 

Tel. (81-6) 6263-7100 Fax. (81-6) 6263-6286 
Swift: BKKBJPJTOSA 

Mr. Varot Samakoses 
VP & Branch Manager 
- Osaka Branch 

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
VIENTIANE BRANCH 
Unit 12 Samsenthai Road, Xieng Nguen 
Village Chanthabouly District,  
Vientiane Capital 

Tel. (856-21) 213-560, 
 213-562 

Fax. (856-21) 213-561 
Swift: BKKBLALA 

Mrs. Chadaphorn Uratchat 
VP & Branch Manager  
- Vientiane Branch 

PAKSE BRANCH 
3 Sala Keiw - Dongjong  
Phonsavanh Village, Pakse District 
Champasak Province 

Tel. (856-31) 257-252, 
 257-253 

Fax. (856-31) 257-255 Mrs. Chadaphorn Uratchat 
VP & Acting Branch Manager 
- Pakse Branch 
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THE REPUBLIC OF THE UNION 
OF MYANMAR 
YANGON BRANCH 
5 Kaba Aye Pagoda Road 
Yankin Township, Yangon 

Tel. (95-1) 558-022,  
 554-890 

Fax. (95-1) 2331-456 
Swift: BKKBMMMY 

Mr. Tossatis Rodprasert 
VP & Branch Manager 
- Yangon Branch 

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 
MANILA BRANCH 
10th Floor, Tower 2,  
The Enterprise Center 
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200, 
Metro Manila 

Tel. (63-2) 752-0333 Fax. (63-2) 752-0877, 
 403-7879 
Swift: BKKBPHMM 

Ms. Nattika Kanpawong 
VP & Branch Manager 
- Manila Branch 
 

REPUBLIC OF SINGAPORE 
SINGAPORE BRANCH 
Bangkok Bank Building 
180 Cecil Street, Singapore 069546 
(P.O. Box 941, Robinson Road 
Singapore 901841) 

Tel. (65) 6410-0400 Fax. (65) 6225-5852 
Swift: BKKBSGSG 

Mr. Art Medhapipatkul 
SVP & General Manager 
- Singapore Branch 

TAIWAN 
TAIPEI BRANCH 
121, Sung Chiang Road, 
Taipei 10485 
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan) 

Tel. (886-2) 2507-3275 Fax. (886-2) 2506-4625 
Swift: BKKBTWTP 

Mr. Chokechai Puapattanakajorn 
SVP & General Manager - Taiwan 
Mr. Yang Yen-Fu (Sam) 
VP & Branch Manager  
- Taipei Branch 

KAOHSIUNG SUB-BRANCH 
1st Floor, Asia Pacific Commercial 
Building 
63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148 

Tel. (886-7) 271-0000 
 

Fax. (886-7) 271-3730, 
 271-3731 
Swift: BKKBTWTP 

Mr. Leu Chin-Chi (Charles) 
SVP & Branch Manager 
- Kaohsiung Sub-Branch 

TAICHUNG SUB-BRANCH  
1st Floor, No.309 
Sec.2 Taiwan Boulevard 
Taichung 403 

Tel. (886-4) 2326-9623 Fax. (886-4) 2323-3685 Mr. Tu Ming Chung (David) 
SVP & Branch Manager 
- Taichung Sub-Branch 

UNITED KINGDOM 
LONDON BRANCH  
Exchequer Court 
33 St. Mary Axe 
London, EC3A 8BY 

Tel. (44-20) 7929-4422 Fax. (44-20) 7283-3988 
Swift: BKKBGB2L 

Mr. Peeriyathep Homhuan 
SVP & Branch Manager 
- London Branch  

UNITED STATES OF AMERICA 
NEW YORK BRANCH 
29 Broadway, 19th Floor  
New York, NY 10006 

Tel. (1-212) 422-8200 Fax. (1-212) 422-0728 
Swift: BKKBUS33 

Mr. Thitipong Prasertsilp 
VP & Branch Manager 
- New York Branch 
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THE SOCIALIST REPUBLIC OF 
VIETNAM 
HO CHI MINH CITY BRANCH  
Harbour View Tower 
35 Nguyen Hue Street 
District 1, Ho Chi Minh City 

Tel. (84-28) 3821-4396-8 Fax. (84-28) 3821-3772 
Swift: BKKBVNVX 

Mr. Tharabodee Serng-Adichaiwit 
SVP & General Manager - Vietnam  
and Branch Manager 
- Ho Chi Minh City Branch 

HANOI BRANCH  
Unit 3, Level 3,  
International Center Building  
17 Ngo Quyen Street,  
Hoan Kiem District, Hanoi  

Tel. (84-24) 3936-5903-8 Fax. (84-24) 3826-
 7397, 3936-5913 
Swift: BKKBVNVXHAN 

Ms. Siriporn Kunwedsuwan 
VP & Branch Manager 
- Hanoi Branch 

KINGDOM OF CAMBODIA 
CAMBODIA BRANCH 
344 (1st & 2nd Floors), Mao Tse Toung 
Boulevard, Sangkat Toul Svay Prey I 
Khan Chamkarmon, Phnom Penh 

Tel. (855) 23-224 404-9 Fax. (855) 23-224-429 
Swift: BKKBKHPP 

Ms. Yiamsri Ubonpong 
AVP & Branch Manager 
- Cambodia Branch 
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BANGKOK BANK BERHAD 
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY) 

MALAYSIA 
HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH 
1-45-01 Menara Bangkok Bank 
Laman Sentral Berjaya 
No.105 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur 

Tel. (60-3) 2174-6988 Fax. (60-3) 2174-6900 
Swift: BKKBMYKL 

Mr. Kanet Buranasin 
Chief Executive Officer 

KUALA LUMPUR MAIN BRANCH 
GF-01, Menara Bangkok Bank 
Laman Sentral Berjaya 
No.105 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur 

Tel. (60-3) 2174-6904 Fax. (60-3) 2174-6860 Ms. Goh Geok Yen 
Operations Manager 

JALAN BAKRI BRANCH 
No.8, Taman Pesta Baru 
Pusat Perniagaan Pesta Baru 
Jalan Bakri, 84000 Muar,  
Johor Darul Ta'zim  

Tel. (60-6) 953-1001 Fax. (60-6) 953-2229 Mr. Lim Wee Kiat 
Branch Manager 

PENANG AUTO-CITY BRANCH  
1815-A Jalan Perusahaan 
Auto-City, North-South Highway 
Juru Interchange 
13600 Prai, Pulau Pinang 

Tel. (60-4) 501-2388 Fax. (60-4) 508-8106 Mr. Tan Eu Jeen  
Operations Manager 

TAMAN MOLEK BRANCH  
No.1 & 3 Jalan Molek 1/30, Taman Molek  
81100 Johor Bahru,  
Johor Darul Ta'zim  

Tel. (60-7) 353-8002 Fax. (60-7) 356-2001 Ms. Lim Li Fen 
Operations Manager 

BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH 
No.1 Jalan Kasuarina 2/KS07,  
Bandar Botanic 
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan 

Tel. (60-3) 3325-1823 Fax. (60-3) 3325-2248  Mr. Ng Teck Heng 
Operations Manager 
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BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY) 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
HEAD OFFICE  
Bangkok Bank Building 
No.7, Zhongshan East -1 Road 
Shanghai 200002 

Tel. (86-21) 2329-0100 
 

Fax. (86-21) 2329-0168 
Swift: BKKBCNSH 

Mr. Charoenlarp Thammanichanond  
Chief Executive Officer 

SHANGHAI BRANCH 
Bangkok Bank Building 
No.7, Zhongshan East -1 Road 
Shanghai 200002 

Tel. (86-21) 2329-0100 Fax. (86-21) 2329-0101 
Swift: BKKBCNSHSHA 

Ms. Supamard Yu 
Branch Manager 
- Shanghai Branch 

BEIJING BRANCH 
1st Floor, New China Insurance Tower 
(NCI Tower) 
No.12A, Jianguomenwai Avenue 
Chaoyang District, Beijing 100022 

Tel. (86-10) 6569-0088 Fax. (86-10) 6569-0000 
Swift: BKKBCNSHPEK 

Mr. Watcharapong Pornchaichanakit 
Branch Manager 
- Beijing Branch 

XIAMEN BRANCH 
1st - 2nd Floor, Xiamen Top Plaza 
No.2 Zhenhai Road, Siming District  
Xiamen, Fujian 361001  

Tel. (86-592) 297-9889 Fax. (86-592) 297-9890 
Swift: KKBCNSHSMN 

Mr. Yan Shu Ming (Simon) 
Branch Manager 
- Xiamen Branch 

SHENZHEN BRANCH 
1st Floor, Unit 12, Hua Rong Building 
No.178 Mintian Road, Futian District 
Shenzhen, Guangdong 518048 

Tel. (86-755) 3396-5800 Fax. (86-755) 3396-5840 
Swift: BKKBCNSHSZN 

Ms. Yaowaluck Pawijit 
Branch Manager  
- Shenzhen Branch 

CHONGQING BRANCH 
1st Floor (L104 & L105) and  
38th Floor (Unit A) 
HNA Poly International Plaza 
No.235 Minsheng Road 
Yuzhong District, Chongqing 400010 

Tel. (86-23) 6037-2300 
 

Fax. (86-23) 6037-2343 
Swift: BKKBCNSHCQG 

Mr. Wu Chieh-Shan (Jason) 
Branch Manager 
- Chongqing Branch 

 
PT BANK PERMATA TBK 

INDONESIA 
HEAD OFFICE 
WTC II, 30th Floor 
JL. Jend Sudirman Kav.29-31 
Jakarta 12920 

Tel. (62-21) 523-7788 Fax. (62-21) 250-0702 
Swift: BBBAIDJA 

Mr. Chalit Tayjasanant 
President Director 
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