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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายการ
บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
และเลขานุการบริษัท
1. นายปิ ติ สิทธิอานวย
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
88 ปี
1 กุมภาพันธ์ 2528
37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร
• Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 57/2005
• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่ น 4/2018
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 1 กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561
รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - เมษายน 2561
ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
• มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552
ประธานกรรมการบริ หารร่ วม บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - กุมภาพันธ์ 2551
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
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• 2546 - 2548
• 2536 - 2543
• 2535 - 2549
• 2534 - 2544
• 2532 - 2543
• 2530 - 2543
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 1

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited
ประเทศสิ งคโปร์
รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยคุ เกอร์
ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
กรรมการ บจ. กรุ งเทพซากุระลีสซิ่ง
ไม่มี
ไม่มี
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2. นายเดชา ตุลานันท์
• ประธานกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
87 ปี
26 มีนาคม 2534
31 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
• Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 26 มีนาคม 2534 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - มีนาคม 2560
รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2547 - พฤษภาคม 2555
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
• 2535 - 2551
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มีนาคม 2534 - 2535
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2528 - 2534
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2516 - 2528
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2542 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ซิต้ ีเรี ยลตี้
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3. นางเกศินี วิฑรู ชาติ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
74 ปี
12 เมษายน 2550
15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association
• ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิ งคโปร์
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 3
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 3/2011
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ น 7/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 23/2008
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ น 3/2008
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 90/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 40/2005
• AEC Business Forum: “AEC 2025”
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 12 เมษายน 2550 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2560
รองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและบริ หาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
• 2553 - 2556
รองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553 - 2554
คณะกรรมการที่ปรึ กษา Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB) ประจาภูมิภาคเอเชีย
• 2551 - 2554
กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME)
องค์กรระดับโลก ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริ หารธุรกิจ
• มิถุนายน 2550 - ธันวาคม 2563
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
เอกสารแนบ 1
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•
•
•
•

2549 - 2554
2548 - 2549
2547 - 2552
2545 - 2554

• 2540 - 2550
• 2540 - 2547
• 2537 - 2547
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 27 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบนั
• 2550 - ปัจจุบนั
• 2550 - ปัจจุบนั
• 2547 - ปัจจุบนั
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ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณบดี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูไ้ กล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สานักงานระงับข้อพิพาท
สานักงานศาลยุติธรรม
ผูแ้ ทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA)
กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
ไม่มี
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กบั ลูกค้า
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์
• ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
67 ปี
10 กรกฎาคม 2563
1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 77/2006
• Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่ น 2/2008
• Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End
• Anti - corruption: Leadership Role of the Board
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 19 สิ งหาคม 2563 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
• พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
• พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์
• ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สมาชิกสภา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• กันยายน 2557 - เมษายน 2558
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
• มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560
ผูอ้ านวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
• เมษายน - ตุลาคม 2549
รักษาการผูอ้ านวยการ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
• มกราคม - ตุลาคม 2549
กรรมการ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
• กันยายน 2548 - ตุลาคม 2549
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• สิ งหาคม 2546 - ธันวาคม 2549
กรรมการ บจ. ซินเนอจี โซลูชนั่
• 2539 - 2546
กรรมการผูจ้ ดั การ และที่ปรึ กษา บมจ. แอลพีเอ็น เพลทมิล
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•
•
•
•
•

2531 - 2536
เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560
2526 - 2531
2523 - 2526
2523

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 15 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบนั
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
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SVP ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายแผนและประสานงาน บจ. ปิ โตรเคมีแห่งชาติ
หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ บมจ. การบินไทย
ไม่มี

7

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
5. นายอรุณ จิรชวาลา
• ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
68 ปี
2 กุมภาพันธ์ 2558
7 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 88/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 34/2005
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 21 กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่
• เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558
ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสิ นค้า
• สิ งหาคม 2551 - มกราคม 2558
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
• เมษายน 2551 - สิ งหาคม 2557
ประธานกรรมการ บจ. กรุ งเทพคลังเอกสาร
• สิ งหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. กรุ งเทพโสภณ
• 2547 - 2549
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
• กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539
ผูอ้ านวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
• พฤษภาคม 2530 - สิ งหาคม 2536
Treasury and Investment Officer ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุ งมะนิลา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• สิ งหาคม 2550 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. กรุ งเทพโสภณ
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. พลังโสภณ
เอกสารแนบ 1
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6. นายพรเทพ พรประภา
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
73 ปี
12 เมษายน 2550
15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
• ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ นที่ 5
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 66/2007
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• กันยายน 2555 - ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 12 เมษายน 2550 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. มาห์เล สยาม ฟิ ลเตอร์ ซิสเต็มส์
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ (ประเทศไทย)
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ ง ซิสเต็มส์
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ เมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรี ยามาฮ่า
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร

เอกสารแนบ 1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1

ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
ประธานบริ ษทั บจ. บางกอกโคมัตสุ เซลส์
ประธานบริ ษทั บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรี ส์
ประธานบริ ษทั บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
ประธานบริ ษทั บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
ประธานบริ ษทั /ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลส์
รองประธานบริ ษทั บจ. สยามกลการอะไหล่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามกลการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามคันทรี คลับ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์
กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิง้ (ไทยแลนด์)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (บางนา - ตราด)
กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (พัทยา)
กรรมการ บจ. ถาวร คันทรี่ คลับแอนด์รีสอร์ท
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7. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
• กรรมการกากับความเสี่ยง
• กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
64 ปี
12 เมษายน 2560
5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสู ตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสู ง (บยป.) รุ่ นที่ 3 สานักงานศาลปกครอง
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 8
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 246/2017
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2542 2555
ทนายความ และที่ปรึ กษาอาวุโส บจ. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)
• 2524 - 2537
หัวหน้าสานักงานจักรพงษ์ทนายความ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2537 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. สานักงานจักรพงษ์ทนายความ

เอกสารแนบ 1
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8. นายชัชวิน เจริญรัชต์ ภาคย์
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
61 ปี
12 เมษายน 2564
< 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ น 7/2008
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 19/2007
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 88/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 52/2006
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - 2564
ประธานกรรมการ บจ. เทอร์รา เวนเจอร์
• 2561 - 2564
ประธานกรรมการ บจ. เทอร์ราเวสท์
• 2557 - 2564
ประธานคณะกรรมการบริ หาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท
• 2553 - 2564
ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ *
• 2553 - 2561
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยประกันภัย
• 2552 - 2561
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกันภัย
• 2551 - 2561
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ บมจ. ไทยประกันภัย
• 2550 - 2561
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกันภัย
• 2548 - 2564
กรรมการบริ หาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท
• 2547 - 2548
ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฮันท์เตอร์ส

เอกสารแนบ 1
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• 2542 - 2548
• 2539 - 2553
• 2539 - 2541
• 2538 - 2540
• 2536 - 2548
• 2535 - 2558
• 2532 - 2538
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2549 - ปัจจุบนั
• 2548 - ปัจจุบนั
• 2548 - ปัจจุบนั
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2564 - ปัจจุบนั
• 2563 - ปัจจุบนั
• 2541 - ปัจจุบนั
• 2539 - ปัจจุบนั
• 2537 - ปัจจุบนั
• 2537 - ปัจจุบนั
• 2537 - ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เครื่ องสุ ขภัณฑ์
อเมริ กนั สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
รองประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ *
กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ ศรี ธนา ดีบีเอส
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. เงินทุน ศรี ธนา
กรรมการ บมจ. เครื่ องสุขภัณฑ์อเมริ กนั สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
กรรมการบริ หาร บจ. เพนดูลมั
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เงินทุน ศรี ธนา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. โอเชียนกลาส
กรรมการ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส
ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ **
กรรมการ บจ. นาราไทย คูซีน
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. เพรสิ เด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์
ประธานกรรมการ บจ. อันล็อค
ประธานกรรมการ บจ. เพรสิ เพลซ ไฟว์
ประธานกรรมการ บจ. สุ พรี มมั
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น พี คอมพลีท

หมายเหตุ : * บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105530028054
** บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564143077
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9. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
• กรรมการ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
56 ปี
12 เมษายน 2564
< 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบพลังงานไฟฟ้า Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• NUS Programme for Leadership in University Management Temasek Foundation
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่ น 17/2021
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 110/2009
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• สิ งหาคม - กันยายน 2560
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
• 2558 - 2559
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
• 2556 - 2559
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2554 - 2559
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2550 - 2556
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปูเพาเวอร์
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2563 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์
• 2562 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส
• 2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุรี
• 2559 - ปัจจุบนั
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2535 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 1
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10. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล
• กรรมการ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
52 ปี
12 เมษายน 2564
< 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท Anderson School of Management, University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 40/2021
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 99/2008
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2562 - มกราคม 2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ
ลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
• 2554 - 2561
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 10 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป
• 27 มีนาคม 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
• 27 เมษายน 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวา
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

เอกสารแนบ 1
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11. นายอมร จันทรสมบูรณ์
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกากับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

อายุ

91 ปี

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร

20 เมษายน 2531

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

34 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปี การศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
• ปริ ญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
• ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ นที่ 14 พ.ศ. 2514
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 3/2011
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 26/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ น 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ น 7/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 36/2003
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 2/2003
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ น 7/2003
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 30 เมษายน 2526 - ปัจจุบนั
• 2533 - ปัจจุบนั
• 20 เมษายน 2531 - ปัจจุบนั
• 2555 - พฤศจิกายน 2558
• 2553 - 2559
• 2553 - กรกฎาคม 2558
เอกสารแนบ 1

กรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
กรรมการสภาที่ปรึ กษา สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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• 2548 - มกราคม 2562
• 2546 - เมษายน 2562

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2559 - ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์

ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปัจจุบนั
• 2539 - ปัจจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารแนบ 1
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12. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
• กรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
79 ปี
28 ธันวาคม 2547
17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 6/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 0/2000
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2548 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 28 ธันวาคม 2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - พฤษภาคม 2558
กรรมการสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• 2549 - กรกฎาคม 2553
กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - กุมภาพันธ์ 2562
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - พฤษภาคม 2556
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
• 2545 - 2552
ที่ปรึ กษาศูนย์พฒั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2542 - 2544
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
• 2539 - 2542
กรรมการ และผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1
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ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2547 - ปัจจุบนั
• 2547 - ปัจจุบนั
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• มีนาคม 2557 - ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1

ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ
บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ ป
กรรมการ บจ. การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62
กรรมการ บจ. กาญจนทัต
กรรมการ บจ. บูรพาธาริ นทร์
กรรมการ บจ. ตรี รัชปณชัย
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13. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
• กรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
66 ปี
10 กรกฎาคม 2563
1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ Wharton School, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ Trinity University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 290/2020
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• สิ งหาคม 2557 - ธันวาคม 2559
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 2557 - 2559
ประธานคณะกรรมการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• 21 กรกฎาคม - 28 สิ งหาคม 2557
ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• 2554 - 2558
ที่ปรึ กษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• 2552 - 2557
เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
• 2547 - 2548
ผูอ้ านวยการ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• 2546 - 2552
ผูอ้ านวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริ มทบวงมหาวิทยาลัย
• 2542 - 2544
ผูอ้ านวยการ ศูนย์พฒั นาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
• 2536 - 2540
ผูอ้ านวยการ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

เอกสารแนบ 1
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ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 29 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบนั
• 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบนั
• 22 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบนั
• 22 กันยายน 2563 - ปัจจุบนั
• 22 เมษายน 2563 - ปัจจุบนั
• 2559 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1

กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์วิจยั และนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภาการสื่ อมวลชนแห่งชาติ
กรรมการที่ปรึ กษา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการ บจ. น้ าตาลมิตรผล
กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึ กษา ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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14. นายชาติศิริ โสภณพนิช
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
62 ปี
28 เมษายน 2535
30 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ น 1/2015
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 2/2001
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 3/2000
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบนั
President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
• 15 สิ งหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
• 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562
กรรมการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564
กรรมการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
• 10 สิ งหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554
กรรมการ บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557
กรรมการ คณะกรรมการระบบการชาระเงิน
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557
ประธานสมาคมธนาคารไทย
• 2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
• 2547 - มกราคม 2559
กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
เอกสารแนบ 1
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• 2546 - กันยายน 2552
• 2545 - 2551
• 2545 - 2549
• 2545 - 2549
• 2544 - 2551
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2536 - ปัจจุบนั
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 18 กันยายน 2563 - ปัจจุบนั
• 11 สิ งหาคม 2563 - ปัจจุบนั
•
•
•
•

29 สิ งหาคม 2560 - ปัจจุบนั
18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบนั
18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบนั
30 เมษายน 2552 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ บมจ. การบินไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
กรรมการ บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
กรรมการ VISA International - Asia Pacific
กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง
กรรมการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
กรรมการ คณะกรรมการบริ หารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการ TRG Management LP
กรรมการ TRG Allocation LLC
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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15. นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกากับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
77 ปี
26 ตุลาคม 2549
15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• ปริ ญญาตรี B.B.A. Management, University of the East ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 355
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 63/2005
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 26 ตุลาคม 2549 - ปัจจุบนั
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2547 - เมษายน 2562
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2539 - 2549
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2533 - 2539
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2521 - 2533
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2548 - ปัจจุบนั
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
• 2545 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็ อพเพอร์ต้ ี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. คลินิเซอร์
• 2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
• 2549 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ทวี

เอกสารแนบ 1
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16. นายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
• กรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
71 ปี
29 ธันวาคม 2554
10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 399
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• หลักสู ตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่ นที่ 5 (นธป. 5) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 9/2004
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 29 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบนั
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - 2558
กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• 2546 - กุมภาพันธ์ 2564
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• 2544 - 2554
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2537 - 2544
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2534 - พฤษภาคม 2559
กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
• 2531 - กันยายน 2559
กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรี ยลเอสเตท
• 2525 - 2537
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2553 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชัน่
• 2537 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์

เอกสารแนบ 1
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17. นายจรัมพร โชติกเสถียร
• กรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
64 ปี
12 เมษายน 2560
5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสู ตร วตท.) รุ่ น 11
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ น 1/2555
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 185/2014
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่ นที่ 7/2018
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2560 - กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการ สานักงานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
• 2558 - 2560
กรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บมจ. สายการบินนกแอร์
• 2557 - 2560
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
• 2554 - 2557
ประธานกรรมการบริ หาร สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
• 2554 - 2557
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2557
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2551 - 2553
CIO รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
• 2542 - 2551
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
• 2538 - 2542
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บล. ไทยพาณิ ชย์
• 2535 - 2537
กรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. ไทยพาณิ ชย์
เอกสารแนบ 1
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ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 5 สิ งหาคม 2564 - ปัจจุบนั
• 31 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบนั
• 2560 - ปัจจุบนั
• 2560 - ปัจจุบนั
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 21 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบนั
• 3 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบนั
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั
• 2561 - ปัจจุบนั
• 2560 - ปัจจุบนั
• 2560 - ปัจจุบนั
• 2560 - ปัจจุบนั
• 2553 - ปัจจุบนั
• 2547 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1

กรรมการอิสระ บมจ. โอสถสภา
ที่ปรึ กษา บมจ. เครื อไทย โฮลดิ้งส์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิ งห์ เอสเตท
กรรมการบริ หารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
กรรมการ บจ. มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม
ประธานกรรมการ บจ. คลินิเซอร์
กรรมการการเงิน สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย
กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์ สัน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กรรมการ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
กรรมการ มูลนิธิวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ
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18. นายบุญส่ ง บุณยะสาระนันท์
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
71 ปี
12 เมษายน 2562
3 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (คณิ ตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 12 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - เมษายน 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2541 - 2549
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2530 - 2541
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2553 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)

เอกสารแนบ 1
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19. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
• กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
อายุ
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
54 ปี
23 ธันวาคม 2553
11 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 143/2011
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 87/2011
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 23 ธันวาคม 2553 - ปัจจุบนั
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - 2563
กรรมการอานวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
• 2560 - 2562
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุ งหรื อยกเลิกกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน
• 2559 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
• 2557 - 2563
กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2544 - 2553
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2535 - 2536
Foreign Intern สานักงานกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
สานักงานใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• 2532 - 2535
นิติกร สานักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
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ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• เมษายน 2564 - ปัจจุบนั
• 2563 - ปัจจุบนั
• 2563 - ปัจจุบนั
• 2561 - ปัจจุบนั

• 2561 - ปัจจุบนั
• 2561 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1

คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กรรมการอานวยการกรอบความร่ วมมือต่างประเทศ คณะกรรมการร่ วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
กรรมการพัฒนากฎหมาย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนสมาคมธนาคารไทยในคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริ มและยกระดับการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ
กรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการประเภทผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการอานวยการ สถาบัน
บริ หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
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20. Mr. Chong Toh
• รองผู้จัดการใหญ่
อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2560 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2563 - ปัจจุบนั
Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
• 2552 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• 2559 - กันยายน 2561
กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd.
• 2559 - กันยายน 2560
กรรมการ บมจ. ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม
• 2554 - 2560
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - 2564
กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd.
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2544 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ NSR SEA Fund
• 2560 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาอาวุโส บจ.มอร์แกน สแตนเล่ย์ (ประเทศไทย)
• 2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล
• 2554 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์ เอเชีย
• 2548 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

เอกสารแนบ 1
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21. นางสาวสุ ธีรา ศรีไพบูลย์
• รองผู้จัดการใหญ่
อายุ

68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสู ตร วตท.) รุ่ นที่ 4
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2554 - 2556
รองผูจ้ ดั การใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2543 - 2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน่
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ศูนย์ประมวลผล
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
• ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
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22. นางสาวรัชดา ธีรธราธร
• รองผู้จัดการใหญ่
อายุ

66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ น 20
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2561 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• 2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
• 2555 - 2561
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - 2552
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ และรักษาการรับผิดชอบ
งานกลัน่ กรองสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - สิ งหาคม 2560
กรรมการ ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore)
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
• 2552 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ทวี

เอกสารแนบ 1

33

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
23. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน
• รองผู้จัดการใหญ่
อายุ

59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสู ตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ น 26
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 21
• หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
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24. นางรัชนี นพเมือง
• รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
อายุ
68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 2
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2558 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบบริ หารงานทัว่ ไป และสายทรัพยากรบุคคล
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2558
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2544 - ตุลาคม 2560
กรรมการ บมจ. กรุ งเทพประกันชีวิต
• 2544 - 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการลูกค้าบุคคล นครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
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25. นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่ างประเทศ และผู้จดั การสายสาขาต่ างประเทศ
กิจการธนาคารต่ างประเทศ
อายุ
56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต U. College of North Wales ประเทศสหราชอาณาจักร
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ น 60
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2561 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ
และผูจ้ ดั การสายสาขาต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
• 2557 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• 2559 - 2561
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่ วม)
ผูจ้ ดั การสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2558 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่ วม)
ผูจ้ ดั การสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2558
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่ วม)
ผูจ้ ดั การสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ
ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2554 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายสาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงาน
โครงการ ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - 2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการ ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ และ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)
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26. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
อายุ
54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต St. Louis U. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ น 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ น 62
• หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่ น 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• ปัจจุบนั
Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
• 2562 - 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการค้า บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2559 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการค้า และผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2558 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 และผูจ้ ดั การ
ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2558
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจบริ การและผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจบริ การ ธุรกิจสิ่ งทอและผ้าสาเร็ จรู ป สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง และผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
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• 2553 - 2555

• 2551 - 2553
• 2550 - 2551
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจบริ การ ธุรกิจสิ่ งทอและผ้าสาเร็ จรู ป สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง และผูจ้ ดั การ ฝ่ ายธุรกิจโครงการ สายวานิชธนกิจ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การ บริ หารความเสี่ ยง และฝ่ ายธุรกิจโครงการ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ไม่มี
กรรมการ บจ. กาโตว์ เฮ้าส์
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27. นายคณิต สีห์
• รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน
ธุรกิจลูกค้าต่ างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่ างประเทศ 2 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
อายุ
71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• M.B.A (Finance & Quantitative Method) University of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เหมืองแร่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มีนาคม 2561 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 2 ธุรกิจ
เคมีภณ
ั ฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2
และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2559 - 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 2 ธุรกิจ
เคมีภณ
ั ฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2
และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 2
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 ธุรกิจลูกค้า
ต่างประเทศ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2557
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 2
ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และผูจ้ ดั การธุรกิจลูกค้าจีน
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 2
ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และผูจ้ ดั การธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1
และธุรกิจลูกค้าจีน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
• ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ,
กรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริ หารความเสี่ ยง บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส
• ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ ส์
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
เอกสารแนบ 1
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28. นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี
อายุ
62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• MIS Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ การลูกค้า สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2557
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ไทยดิจิทลั ไอดี
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
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29. Mr. Ian Guy Gillard
• รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษด้ านเทคโนโลยี ฝ่ ายผู้จัดการใหญ่
อายุ
65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• BCS (Com. Sc.) Brighton Polytechnic of Sussex University ประเทศสหราชอาณาจักร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี
ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สนับสนุนผูใ้ ช้บริ การเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2547 - 2557
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั
กรรมการ R3 HoldCo LLC.
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30. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
• รองผู้จัดการใหญ่
อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี คณิ ตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ , William College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2562 - 2563
เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ
• 2562 - 2563
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ ายการเมือง
• 2560 - 2562
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
• 2559 - 2560
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
• 2558 - 2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• 2557 - 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• 2557 - 2558
กรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนูญ
• 2553 - 2558
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553
ผูบ้ ริ หารส่วน ฝ่ ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 - 2553
ผูบ้ ริ หารส่วน ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2551 - 2552
ผูบ้ ริ หารสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2551
ที่ปรึ กษาสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2551
ผูบ้ ริ หารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ความสุ ขของชีวิต
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31. นายธวัช ตรีวรรณกุล
• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่ อ
อายุ
61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท Industrial Engin. & Mgt. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2564 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - 2563
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การ กลัน่ กรองสิ นเชื่อ บริ หารสิ นเชื่อ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2554 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการบริ หารสิ นเชื่อพิเศษ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - 2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการบริ หารสิ นเชื่อพิเศษรายใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - 2550
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารสิ นเชื่อพิเศษรายใหญ่ นครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
• ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ไทยนาม พลาสติกส์
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
• ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. พนัสโพล ทรี กรุ๊ ป
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32. นางอรนุช นาพูลสุ ขสันติ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน
• ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายการบัญชีและการเงิน
อายุ
59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตร
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบ นักบัญชีบริ หารระดับสู ง (วิชา Strategic Management) จานวน 6 ชัว่ โมง
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) 2553
• Director Certification Program Diploma Examination 2553
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายการบัญชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการบัญชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - 2560
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
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33. นางสาวรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล
• SVP ผู้จัดการบัญชีการเงิน
• ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเป็ นผู้ทาบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเป็ นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อายุ
50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตร
• พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• Digital Transformation and Post-pandemic Business Transformation
• Accounting snapshot and policy updates, sustainability trends, and reporting overview
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2559 - ปัจจุบนั
SVP ผูจ้ ดั การบัญชีการเงิน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
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34. นายอภิชาต รมยะรูป
• เลขานุการบริษัท
อายุ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเลขานุการบริษัท

73 ปี
14 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตนั ฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ นที่ 12
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 56/2005
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• สิ งหาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2564
เลขานุการบริ ษทั บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - 2551
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2540 - 2556
ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ์
• 2539 - ธันวาคม 2563
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2531 - 2539
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2518 - ปัจจุบน
ั
กรรมการ บจ. นิธิกิจ
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรู ป ซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เป็ นเลขานุ การบริ ษทั โดยนาย
อภิ ชาต รมยะรู ป มี ประสบการณ์ การทาหน้าที่ เลขานุ การคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลักสู ตรกรรมการบริ ษ ัท
(Director Certification Program : DCP) ที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และมีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้ง นี้ เลขานุ ก ารบริ ษทั มี หน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ้น การจัดเตรี ยมหรื อจัดทาวาระการประชุม หนังสื อเชิ ญประชุม
เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี และรายงานการประชุม รวมทั้งดาเนินการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้น เช่น การจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
2. จัดทาทะเบียนและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ้น
3. ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ คณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกโดยเป็ นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กับสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่ วยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็ นผูแ้ จ้งข้อมูลต่าง ๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกาหนด
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การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ณ วันสิ้นปี 2564 กับ ณ วันสิ้นปี 2563
หน่วย: หุ้น
รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันสิ้นปี 2564

ณ วันสิ้นปี 2563

234,941
71,270
25,380
-

234,941
71,270
25,380
-

-

-

-

-

จิรชวาลา

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

2,500

-

-

-

-

460,000

460,000

-

-

-

-

10,300

10,300

-

10,500

10,500

-

2,500

2,500

-

9,150
1,650
-

9,150
1,650
-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์

5,150,200
200,000
5,070

5,150,200
200,000
5,070

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
16. นายชาญศักดิ์
เฟื่ องฟู
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
17. นายจรัมพร
โชติกเสถียร

3,790
150,000
-

3,790
150,000
-

-

-

-

-

1. นายปิ ติ
สิทธิอานวย
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายเดชา
ตุลานันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นางเกศินี
วิฑูรชาติ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายศิริ
จิระพงษ์พนั ธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายอรุ ณ
6. นายพรเทพ

พรประภา

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายโชคชัย

นิลเจียรสกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายชัชวิน

/1

เจริ ญรัชต์ภาคย์

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายบัณฑิต/2

เอื้ออาภรณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นางสาวพรรณสิรี/2

อมาตยกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายอมร
จันทรสมบูรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
เอกสารแนบ 1
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รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
18. นายบุญส่ง
บุญยะสาระนันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันสิ้นปี 2564

ณ วันสิ้นปี 2563

ผลต่าง

-

-

-

10,000
24,000
65,690
-

10,000
24,000
65,690
-

-

2,200
-

2,200
-

-

23. นายศิริเดช
เอื้องอุดมสิน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

24. นางรัชนี
นพเมือง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
25. นายไชยฤทธิ์
อนุชิตวรวงศ์

2,410
-

2,410
-

-

-

-

-

27,000

27,000

-

-

-

-

11,650

11,650

-

2,500

2,500

-

-

-

-

30. นายกอบศักดิ์
ภูตระกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
31. นายธวัช
ตรี วรรณกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

8,200
-

2,800
-

5,400
-

32. นางอรนุช
นาพูลสุขสันติ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

3,000
-

3,000
-

-

33. นางสาวรุ่ งรัตน์
รัตนราชชาติกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

19. นายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
20. Mr. Chong
Toh
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
21. นางสาวสุธีรา
ศรี ไพบูลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
22. นางสาวรัชดา
ธีรธราธร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
26. นางสาวนิรมาณ

ไหลสาธิต

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
27. นายคณิต

สีห์

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
28. นายกึกก้อง
รักเผ่าพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
29. Mr. Ian Guy
Gillard
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

34. นายอภิชาต
รมยะรู ป
5,026
5,026
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
/1
หมายเหตุ: นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 และได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
/2
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิ รี อมาตยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
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49

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ผู้บริหาร
นางสาวปิ ยะดา สุ จริตกุล
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ทวี จากัด
นายปิ ยะพันธ์ ทยานิธิ
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจจัดสรร ธุรกิจโทรคมนาคม และ ผูจ้ ดั การ ธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั กรุ งเทพเอ็นยิเนียริ่ งคอนซัลแตนท์ จากัด
• บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด
• บริ ษทั ศรี ศกั ดิ์ จากัด
• บริ ษทั ไพโอเนีย แลนด์ จากัด
นางเยาวดี นาคะตะ
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 2 ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั ท่าเรื อระยอง จากัด
• บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
นายสงคราม สกุลพราหมณ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบ ประนอมหนี้และกฎหมาย บริ หารสิ นเชื่อ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
Mr. Hitoshi Ozawa
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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Mr. Lin Cheng Leo, Kung
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ Hong Kong and China, in charge of Business Expansion and IT (China)
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• Ancient Castle Company Limited
• Manyulon Properties Limited
• Step High Company Limited
• Victoria Management Limited
• ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด
• World Guide Corporation Limited
• Southern Ocean Investment Limited
• Whodun Limited
• Helping Hand
นายสอาด ธีรโรจนวงศ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารเงิน สายบริ หารการเงิน
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด
• บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษทั ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
นายไกรสร บารมีอวยชัย
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ ประนอมหนี้และกฎหมาย บริ หารสิ นเชื่อ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารช่องทางการขายและบริ การ Non Branch สายลูกค้าบุคคล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูร้ ับผิดชอบกากับดูแล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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นายทัฬห์ สิริโภคี
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบงานพิจารณาสิ นเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษทั สยามเทคนิคคอนกรี ต จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
นายกีรติ ไหลสาธิต
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูร้ ับผิดชอบบริ หารความเสี่ ยง
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั กาโตว์ เฮ้าส์ จากัด
นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการสนับสนุน และรับผิดชอบ ฝ่ ายหลักทรัพย์บริ การ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด
• บริ ษทั พีซีซี แคปปิ ตอล จากัด
นางสาวสุ ทธิรัตน์ พาชีรัตน์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ ธุรกิจน้ าตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางณัฐพร เหลืองสุ วรรณ
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูร้ ับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่ วม)
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด
นายโชค ณ ระนอง
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การสายบัตรเครดิต
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
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นางสาวพจณี คงคาลัย
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูอ้ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสุ ชาดา สุ ขพันธุ์ถาวร
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ ส์ จากัด (มหาชน)
นางสาวกมลรัตน์ สีลพัทธ์ กุล
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ปฏิบตั ิการและควบคุม สายบริ หารการเงิน
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางยุพนิ แสงทองพิทักษ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ การตลาด บริ หารเงิน สายบริ หารการเงิน
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวสุ ดสงวน ชูสกุลธนะชัย
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ งานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
นายสุ วัชชัย ทรงวานิช
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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นายเวทิศ อัศวมังคละ
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Mr. Kelvin Yoong Tao Foo
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั มอนสเตอร์ ริ ช จากัด
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายรชฏ เสกตระกูล
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูอ้ านวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูอ้ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายเจษฎา สุ ขบท
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ กลัน่ กรองสิ นเชื่อ บริ หารสิ นเชื่อ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางอรนุช นาพูลสุ ขสันติ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การสายการบัญชีและการเงิน
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
ไม่มี
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นายพิพฒ
ั น์ อัสสมงคล
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ Cash Management และพาณิ ชย์บริ การ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงรับจานาย่งเส็ง
นางอธีตา ภูรีทพิ ย์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ วิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูล สายลูกค้าบุคคล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั โมล่า ดีไซน์ จากัด
นายประเสริฐ ดีจงกิจ
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
• บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทลั จากัด
นางสาววรพร วิทยะสิรินันท์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารกลุ่มลูกค้าลักษณะเฉพาะ บริ หารกลยุทธ์กลุ่มลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั ที ที ที โฮลดิ้ง จากัด
• บริ ษทั ธานินทร์อเี ล็คโทรนิคส์ จากัด
• บริ ษทั ธารทิพย์ 2000 จากัด
นายไพศาล เลิศโกวิทย์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ บริ หารเงิน สายบริ หารการเงิน
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
• บริ ษทั บางกอกมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จากัด
นางสาวภูร์ิพรรณ เจริญสุ ข
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

เอกสารแนบ 1

55

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
นายวรพล วทัญญุตา
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวสุ ญาณี ภูริปัญญวานิช
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ กองทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
นางนัดดาราม ปัจฉิมสวัสดิ์
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจกลุ่มธุรกิจ 1 และ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวศรียุดา เอกจิตรพันธ์ /*
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ สนับสนุนหน่วยงาน กากับดูแล
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายสหพล วรรณสุ ศรี /*
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ บริ หาร Portfolio บริ หารสิ นเชื่อ
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

หมายเหตุ: /* มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษท
ั ย่ อย
รายชื่อ

BBL

1. นายปิ ติ

สิทธิ อานวย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

2. นายเดชา

ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริ หาร

3. นางเกศินี

วิ ฑรู ชาติ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายศิริ*

จิระพงษ์ พนั ธ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

5. นายอรุ ณ

จิรชวาลา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ

6. นายพรเทพ

พรประภา

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน

7. นายโชคชัย

นิลเจียรสกุล

กรรมการอิสระ กรรมการกากับความเสีย่ ง และกรรมการกากับดูแลกิจการ

8. นายชัชวิ น***

เจริ ญรั ชต์ ภาคย์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน

9. นายบัณฑิต****

เอื ้ออาภรณ์

กรรมการอิสระ

10. นางสาวพรรณสิรี****

อมาตยกุล

กรรมการอิสระ

11. นายอมร

จันทรสมบูรณ์
ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับความเสีย่ ง

12. นายสิงห์
13. นายพิเชฐ**

ดุรงคเวโรจน์

กรรมการบริ หาร

14. นายชาติศิริ

โสภณพนิช

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร

15. นายสุว รรณ

แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จดั การใหญ่ กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับความเสีย่ ง

16. นายชาญศักดิ์

เฟื่ องฟู

กรรมการรองผู้จดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร

17. นายจรั มพร

โชติกเสถียร

กรรมการบริ หาร

18. นายบุญส่ง

บุณยะสาระนันท์

กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

19. นายทวี ลาภ

ฤทธาภิรมย์

กรรมการผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ กรรมการบริ หารและกรรมการกากับดูแลกิจการ

20. Mr. Chong

Toh

รองผู้จดั การใหญ่

21. นางสาวสุธีรา

ศรี ไพบูลย์

รองผู้จดั การใหญ่

22. นางสาวรั ชดา

ธี รธราธร

รองผู้จดั การใหญ่

23. นายศิริเดช

เอื ้องอุดมสิน

รองผู้จดั การใหญ่

24. นางรั ชนี

นพเมือง

รองผู้จดั การใหญ่

25. นายไชยฤทธิ์

อนุชิตวรวงศ์

รองผู้จดั การใหญ่

26. นางสาวนิรมาณ

ไหลสาธิ ต

รองผู้จดั การใหญ่

27. นายคณิต

สีห์

รองผู้จดั การใหญ่

28. นายกึกก้ อง

รั กเผ่า พันธุ์

รองผู้จดั การใหญ่

29. Mr. Ian Guy

Gillard

รองผู้จดั การใหญ่

30. นายกอบศักดิ์

ภูตระกูล

รองผู้จดั การใหญ่

31. นายธวัช

ตรี ว รรณกุล

รองผู้จดั การใหญ่

32. นางอรนุช

นาพูลสุขสันติ์

ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ผู้จดั การสายการบัญชีและการเงิน

1

2

3

4

บริ ษัทย่ อย
5
6

7

8

9

1

2-3

4-21 22-33

34

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
35-36 37 38-43 44-45 46-49

50

51-52

53

/
/
/
X

/
/
/
/

กรรมการบริ หาร

/
X

/

X

X

X
/

//

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
X
/

/

/

*นายศิริ จิระพงษ์ พนั ธ์ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
**นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
***นายชัชวิ น เจริ ญรั ชต์ ภาคย์ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 และได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
****นายบัณฑิต เอื ้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
หมายเหตุ
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รายชื่อบริ ษท
ั ย่ อย หรื อบริ ษท
ั ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษท
ั ย่ อย

บริ ษท
ั ที่เกี่ยวข้ อง

1. บจ. บีบแี อล (เคแมน)

1. บจ. ซิตี ้เรี ยลตี ้

21. บจ. สยามนิสสัน บอดี ้

41. บจ. สุพรี มมั

2. บจ. บริ หารสินทรั พย์ ทวี

2. บจ. กาญจนทัต

22. บจ. บางกอกมอเตอร์ เวอคส์

42. บจ. อันล็อค

3. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด

3. บจ. ตรี รัชปณชัย

23. บจ. สมบัติถาวร

43. บจ. เอ็น พี คอมพลีท

4. บมจ. หลักทรั พย์ บัวหลวง

4. บจ. ทองถาวรพัฒนา

24. บจ. สยามกลการ

44. บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ ส

5. บางกอก แบงค์ เบอร์ ฮาด

5. บจ. ทุนถาวร

25. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์

45. บจ. ซียู เอ็นเทอร์ ไพรส์

6. บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ ส

6. บจ. นิตตั ้น (ประเทศไทย)

26. บจ. สยามกลการอะไหล่

46. บจ. ศูนย์ ประมวลผล

7. บลจ.บางกอกแคปปิ ตอล

7. บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์ คลิฟท์

27. บจ. สยามคันทรี คลับ

47. บจ. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์

8. บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์

28. บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี

48. บจ. ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ

9. บจ. มาห์เล สยาม ฟิ ลเตอร์ ซิสเต็มส์

29. บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)

49. บจ. เนชัน่ แนลดิจทิ ลั ไอดี

10. บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)

30. บจ. พีเอ็ม (บางนา-ตราด)

50. บจ. กาโตว์ เฮ้ าส์

11. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ ง ซิสเต็มส์

31. บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)

51. บจ. ไทยดิจทิ ลั ไอดี

12. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์

32. บจ. พีเอ็ม (พัทยา)

52. บจ. บีซไี อ (ประเทศไทย)

13. บจ. สยามไดกิ น้ เซลส์

33. บจ. ถาวร คันทรี่ คลับแอนด์รีสอร์ ท

53. บจ. ความสุขของชีวิต

14. บจ. สยามดนตรี ยามาฮ่า

34. บจ. ทียูไอพี

15. บจ. สยามยีเอสเซลส์

35. บจ. พลังโสภณ

16. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ (ประเทศไทย)

36. บมจ. กรุ งเทพโสภณ

17. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)

37. บจ. สานักงานจักรพงษ์ ทนายความ

18. บจ. บางกอกโคมัตสุ

38. บจ. เพรสิเด้ นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์

19. บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรี ส์

39. บจ. เพรสิเพลซ ไฟว์

20. บจ. สยามยีเอสแบตเตอรี่

40. บจ. รั ชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้ นท์

(ถื อโดย บมจ. หลักทรั พย์ บัวหลวง)
8. ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบเี ค
9. บจ. บีเอสแอล ลีสซิ่ง
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายนิพนธ์ เอื้องสี ทอง ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม ตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2561 มีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในธนาคารและมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน ผูจ้ ดั การสาย
ตรวจสอบและควบคุมของธนาคาร ต้องผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นายนิพนธ์ เอื้องสีทอง
• SVP ผูจ้ ด
ั การสายตรวจสอบและควบคุม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประสบการณ์ การทางานธนาคารกรุงเทพ
• 19 ธันวาคม 2562 - ปั จจุบน
ั
SVP ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 27 ธันวาคม 2561 -18 ธันวาคม 2562
VP ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 2559 - 26 ธันวาคม 2561
VP สายตรวจสอบและควบคุม
• 2556 - 2559
VP ผูจ้ ดั การ ตรวจสอบปฏิบตั ิการ สายตรวจสอบและควบคุม
• 2553 - 2556
VP ตรวจสอบปฏิบตั ิการ สายตรวจสอบและควบคุม
• 2547 - 2553
AVP ตรวจสอบปฏิบตั ิการ สายตรวจสอบและควบคุม
• 2538 - 2547
ผูส้ อบบัญชีอาวุโส - ผูช้ านาญการตรวจสอบ งานตรวจสอบ
ปฏิบตั ิการ สายตรวจสอบและควบคุม
• 2528 - 2538
ผูส้ อบบัญชี 7-Eleven ส่วนตรวจสอบสาขาในประเทศ
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หัวหน้ างานกากับดูแล
นายพรเทพ กิจสนาโยธิ น ดารงตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบกากับดูแล มีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบกากับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การทางานธนาคารกรุงเทพ
• 1 เมษายน 2561 - ปัจจุบน
ั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบกากับดูแล
• 2553 - 31 มีนาคม 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม และกากับ
ดูแล
• 2552 - 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 2544 - 2552
SVP ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับและควบคุม - ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและ
ควบคุม
• 2537 - 2544
VP รองผูจ้ ดั การ - ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับและควบคุม
• 2534 - 2537
AVP - VP ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับและควบคุม
• 2533 - 2534
AVP หัวหน้าส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์
• 2531 - 2533
หัวหน้าส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ นครหลวง
• 2516 - 2531
พนักงานส่วนตรวจสอบ - ผูส้ อบบัญชีอาวุโส ส่วนตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์
ผูร้ ับผิดชอบกากับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ทางการท้องถิ่นของสาขาในต่างประเทศ หรื อหน่ วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ได้มีการอนุมตั ินโยบายการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อเป็ นหลักการพื้นฐาน
และเป็ นแนวทางให้กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หาร และพนักงานถื อปฏิ บัติ และเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทาความเข้าใจในนโยบาย และถือปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
(1) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นปัจจัยหลักในการสร้างความ
เป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย และเสริ มสร้างองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริ มให้การดาเนินกิจการของธนาคาร
เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็ นพื้นฐานของผลการดาเนิ นงานที่ดี ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ งและ
มัน่ คง และการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน
ความมุ่งหมายของธนาคาร คือ การเป็ นธนาคารที่ให้บริ การด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป้าหมาย มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทนั สมัย คงไว้ซ่ ึงความเป็ นสากล ตลอดจนการ
เป็ นธนาคารชั้นนาแห่ งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารจึงกาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค
ธนาคารจึงได้กาหนดนโยบายสนับสนุนการกากับดูแลกิจการของธนาคารครอบคลุมหลักสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นและการคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ธนาคารตระหนักถึงสิ ทธิอนั ชอบธรรมตามกฎหมายของผูถ้ ือหุ้น และให้ความสาคัญกับสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ
(ได้แก่ พนักงาน คู่คา้ ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ เป็ นต้น) และจะดูแลให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ดงั กล่าวหรื อข้อตกลงที่กระทาร่ วมกัน
ได้รับการคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยดี ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักว่า ความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างธนาคารกับผู ้
ถือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นปั จจัยที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ธนาคารสามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางและ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจอันเป็ นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาค
2. การเปิ ดเผยสารสนเทศ
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูล้ งทุน
และจะดูแลให้การเปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวเป็ นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
3. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และดาเนิน
กิจการของธนาคารให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารพึงมีสัดส่ วนการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการ
อิสระที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินกิจการธนาคาร
4. การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารให้ความสาคัญในเรื่ องของการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ
5. จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการมีหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ
สาหรับกรรมการธนาคาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคาร
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หลักปฏิบัติเพื่อส่ งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
จากนโยบายการกากับดูแลกิจการข้างต้น ธนาคารจึงกาหนดหลักปฏิบตั ิเพื่อการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น และการคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.1 ธนาคารจะดูแลให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยดีและเหมาะสมภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย และข้อตกลงที่ให้ไว้
กับ ผูถ้ ื อ หุ้น รวมทั้งจะปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ้นอย่างเท่าเที ยมกันตามแนวทางและหลักการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี ทั้งนี้
ธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุน และอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะ
1.2 ธนาคารจะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริ ญก้าวหน้าร่ วมกัน
1.3 ธนาคารจะทากิ จกรรมหรื อปฏิ บตั ิภารกิ จต่อสังคมด้วยมิตรภาพและความเอื้ออาทรเกื้ อกูลซึ่ งกันและกันอย่าง
เหมาะสม
1.4 ธนาคารจะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มโดยยึดมัน่ ในหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ตและจะสนับสนุนบทบาทของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่จะก่อให้เกิดความร่ วมมื อระหว่างธนาคารกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในการสร้ างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คง
ทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ
1.5 ธนาคารให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิและการมีหลักปฏิบตั ิ เพื่อยับยั้งหรื อห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายหรื อขาดความชอบธรรม เช่น การห้ามการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น รวมทั้งการกาหนดให้
มีการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ เป็ นต้น
1.6 ธนาคารให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิและการมีหลักปฏิบตั ิเพื่อควบคุมดูแล และจัดการในเรื่ องที่มีผลประโยชน์
ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
2. การเปิ ดเผยสารสนเทศ
2.1 ธนาคารให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูล้ งทุนอย่าง
ถูกต้องและทันเวลา
2.2 ธนาคารจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และมีผูส้ อบบัญชี อิสระตรวจสอบ
และให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินนั้นตามมาตรฐานการสอบบัญชี
2.3 ธนาคารดาเนิ นการเผยแพร่ สารสนเทศผ่านช่ องทางที่สมควรและเหมาะสมเพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูล้ งทุนได้รับ
สารสนเทศอย่างกว้างขวาง
3. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นในการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อธนาคารและผูถ้ ือหุ้น
3.1 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และมีภาวะผูน้ าซึ่ ง
เป็ นที่ยอมรับ โดยมีท้งั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ จานวนและ
สัดส่ วนของกรรมการประเภทต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความ
จาเป็ นที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.2 คณะกรรมการธนาคาร มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบหลักในการกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร และกากับดูแลการดาเนินกิจการให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของธนาคาร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังกล่าว จะครอบคลุมทั้งในด้านการ
ให้นโยบาย หรื อข้อชี้แนะในการประกอบธุรกิจแก่ฝ่ายจัดการ และกากับดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธนาคารและผูถ้ ือหุ้น
3.3 คณะกรรมการธนาคารกาหนดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็ นประจาตลอดทั้งปี
และอาจมีการเรี ยกประชุมเพิม่ เติมตามความจาเป็ นและเหมาะสม
3.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการสามารถอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใช้
ดุลพินิจในการตัดสิ นใจได้อย่างอิสระ
3.5 คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการทารายงานทางการเงินของธนาคารให้ถูกต้อง ตรงต่อ
ความเป็ นจริ ง เชื่อถือได้และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
3.6 คณะกรรมการธนาคารจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยกลัน่ กรองงาน ศึกษาในรายละเอียด ติดตาม
หรื อกากับดูแลในเรื่ องสาคัญตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยให้มีองค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และ
ความรั บผิดชอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความจาเป็ นของธนาคาร เช่ น คณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับ ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็ นต้น
3.7 ธนาคารจากัดการดารงตาแหน่ง ในบริ ษทั อื่นของกรรมการธนาคาร รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยและแนวปฏิบตั ิที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมสาหรับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน
4. การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง
4.1 ธนาคารจะดาเนิ นการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็ นมาตรฐาน หน่ วยงานภายในของธนาคาร ที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มีดงั นี้
(ก) สายตรวจสอบและควบคุม จะทาหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน ข้อมูลและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในธนาคาร ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งประเมิ นความ
เพี ย งพอ และประสิ ทธิ ภ าพของระบบการควบคุม ภายในของธนาคาร ทั้ง นี้ ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) งานกากับดูแล จะทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานภายในของธนาคารให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์
ของทางการ ตลอดจนการให้คาแนะนาปรึ กษา การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้
มีการกาหนดนโยบาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม
4.2 ธนาคารจะจัดให้มีหน่วยงานภายในที่สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง และเอื้ออานวยให้
ระบบการจัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
5. จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
ธนาคารจะส่ งเสริ มให้กรรมการ พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคาร ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมีจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ธุรกิจ ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่สาคัญ ดังนี้
(ก) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
(ข) รั กษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรื อข้อมูลอันเป็ นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ในทางที่มิชอบ
(ค) ป้องกัน หรื อหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่อาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ง) ปฏิบตั ิเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีความรู ้ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
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(2) จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
1. บทนา
คณะกรรมการธนาคารกาหนดและทบทวนจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะสมสอดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของทางการหรื อมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และในโอกาสที่สมาคมธนาคารไทยได้
ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณฉบับเดิมซึ่ งจัดทาขึ้นมานานแล้ว ซึ่ งได้ปรับปรุ งและกาหนดเป็ นมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ธนาคารพาณิ ชย์ (Banking Industry Code of Conduct) ในปี 2560 แล้วนั้น ธนาคารจึงทาการทบทวนเนื้อหาของจรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สมาคมธนาคารไทยกาหนด
ธนาคารเชื่ อมัน่ ว่า จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการเสริ มสร้างและยกระดับการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี เป็ นรากฐานสาคัญ ของการพัฒ นาที่ย งั่ ยืน รวมทั้ง ธารงไว้ซ่ึ ง เกี ย รติคุณ และความน่ า เชื่ อ ถื อ ในความเป็ น
สถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารจึงส่งเสริ มให้การดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคารเป็ นไปตาม
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจนี้
ธนาคารสนับสนุนให้บริ ษทั ลูกที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนาจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจนี้ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริ ษทั
ธนาคารส่ งเสริ มให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู ้ ยึดมั่นและยอมรั บในคุณค่า ตลอดจนปฏิ บตั ิตาม
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจนี้เป็ นปกติวิสัยจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ในการนี้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีส่วน
สาคัญต่อการดาเนินการ โดยมีกรรมการ และผูบ้ ริ หารของธนาคารเป็ นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิ
คณะกรรมการธนาคารส่งเสริ มและสนับสนุนการสื่ อสาร การอบรม และการให้ความรู ้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู ้
ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ตลอดจนจัดให้มีนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) รวมทั้ง
มีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
2. การถือปฏิบัติ
ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจนี้ ได้แก่ ธนาคารรวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคาร ได้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ตลอดจนผูก้ ระทาการแทนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนามธนาคารหรื อ
แทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมนี้ ทั้งนี้ พนักงาน
ควรเข้ารับการอบรม ขอคาปรึ กษาแนะนากรณี ที่ไม่แน่ ใจ ตั้งข้อสงสัย แจ้งเบาะแสหรื อรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
ผูร้ ับผิดชอบกากับดูแล นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้างานและผูบ้ ริ หาร ควรสอดส่ องดูแลและให้คาปรึ กษาแก่
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา ตลอดจนติดตาม และสอบทานการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิ จนี้ รวมทั้งรายงานต่อ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะกรรมการธนาคารกรณี ที่พบการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
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3. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคาร (ซึ่ งภายใต้ขอ้ นี้ หมายความรวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคารหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่ระบุในข้อ 2 ด้วย) จะยึดมัน่ และ
ถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
3.1 จรรยาบรรณด้ านการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพึงดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด รวมถึงนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริ ต
คอร์รัปชัน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย
(2) ป้องกัน หรื อหลีกเลี่ยงการกระทาซึ่งอาจนามาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
(4) เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน หรื อข้อมูลอันเป็ นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางที่มิชอบแก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
3.2 บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารของธนาคารพึงมีจิตสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้กรอบคุณธรรม
และจริ ยธรรม เพื่อส่งเสริ มให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับในองค์กร ดังนี้
(1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ และกระทาการด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่และการกากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดขององค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสิ นใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ขององค์กรเป็ นสาคัญ ด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรื อการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์กร
(2) เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร อันจะสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า
หน่วยงานกากับดูแล และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ
โดยมีการกาหนดนโยบายเรื่ องการกากับดูแลกิจการให้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนมีการจัดทาจรรยาบรรณ และ
สื่ อสารให้พนักงานและผูบ้ ริ หารนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
(3) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการต้องเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงระหว่างผูถ้ ือหุ้นกับ
ฝ่ ายจัดการ โดยทาหน้าที่กาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ และ ทิศทางการดาเนินงาน รวมถึงจัดให้มี
การกากับควบคุมดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้ผบู ้ ริ หารของธนาคารและฝ่ ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
(4) การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารอยู่ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิ บตั ิต่าง ๆ ของ
หน่ วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายด้าน ดังนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นจึงต้องกาหนดนโยบาย โดยมี
ผูบ้ ริ หารของธนาคารในฐานะฝ่ ายจัดการทาหน้าที่ผลักดันนโยบายให้มีการนาไปปฏิบตั ิใช้ได้จริ งอย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อกากับดูแลให้ธนาคารดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด

เอกสารแนบ 5

66

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
(5) กรรมการต้องดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อรองรับความเสี่ ยงที่สาคัญของ
ธนาคาร รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเป็ นมืออาชีพและไม่
ถูกครอบงาจากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารของธนาคารจะต้องทราบถึงความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์ของธนาคารและจากัดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
(6) การดาเนินกิจการใด ๆ ของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีต่อธนาคารจะต้องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม หรื อเป็ นการทาธุรกรรมใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ
โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็ นหลัก หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรื อคาดว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิด
กรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั อย่างเป็ นธรรมและรวดเร็ ว
3.3 มาตรฐานการให้ บริการ
ธนาคารต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยจัดให้มีมาตรฐานการให้บริ การ ดังนี้
(1) มีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการบริ การอย่างดี
(2) มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการให้บริ การที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง
(3) มีระบบการจัดการและบริ หารควบคุมภายในที่รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการให้บริ การ
(4) มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้นและ
รับมือได้อย่างเหมาะสม
(5) มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง (Financial Prudence) และเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
(6) มีบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมในจานวนที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการกากับดูแลบุคลากร
ให้ปฏิ บัติหน้าที่ให้อยู่ ในกรอบและเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(7) มีระบบการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันนั้นพึงกระทา
3.4 พนักงานและสภาพแวดล้อมการทางาน
ธนาคารควรจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานทุกคนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย พร้อมให้บริ การแก่ลูกค้า
(2) ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรมและให้เกียรติ
(3) ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยเข้ารั บการฝึ กอบรมเป็ น
ประจา
(4) ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน บนพื้นฐานของการประเมินผลงานที่เป็ นธรรม
(5) เก็บ รั กษาข้อ มูล ส่ วนบุค คลของพนักงานไว้เ ป็ นความลับและไม่ นาข้อมู ล ส่ วนบุคคลของพนักงานไปใช้หา
ประโยชน์อื่น
(6) กรณี มีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ธนาคารพึงให้การดูแลพนักงานในการให้ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
(7) ไม่เลือกปฏิบตั ิโดยอ้างเหตุความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หรื อความพิการ
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(8) ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคาพูดหรื อกิริยาท่าทางที่อาจกระทบต่อเกียรติหรื อศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ของผูอ้ ื่นในที่ทางาน
(9) จัดให้มีช่องทางการร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(10) เคารพในสิ ทธิ ของบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนใด ๆ นอกจากนี้
ธนาคารจะส่งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมภายนอกต่าง ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง
ก. ไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
ข. ไม่เป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคอย่างสาคัญต่อการอุทิศเวลาหรื อการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
ค. ไม่ขดั ต่อจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
ง. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ. ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
3.5 ความรับผิดชอบต่ อลูกค้า
ธนาคารควรให้ความสาคัญและปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า
(2) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราค่าบริ การหรื ออัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
เข้าใจและมีขอ้ มูลเพียงพอแก่การตัดสิ นใจ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องสื่ อสารอย่างโปร่ งใสด้วย
ข้อความที่ชดั เจนไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด
(3) ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็ นความลับ เว้นแต่กรณี ที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรื อธนาคารจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
(4) จัดให้มีกระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยนที่ชัดเจน และจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่ลูกค้าร้องเรี ยนอย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม
(5) มีการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยัง่ ยืน ไม่เรี ยกรับสิ นบน และ/หรื อผลประโยชน์ของกานัล ทรัพย์สิน และ
การเลี้ยงสังสรรค์ในรู ปแบบใด ๆ ที่ส่อถึงเจตนาดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง
(6) ปฏิบตั ิต่อลูกค้า ด้วยความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีระหว่างกัน และเสนอบริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วย
มิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
(7) จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอเพื่อให้ทราบถึงตัวตนที่แท้จริ ง และข้อมูลอื่นเพื่อประกอบการให้บริ การ
ได้อย่างเหมาะสม (Know Your Client)
(8) ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า และต้องสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวให้กบั ลูกค้าอย่างชัดเจน
โดยไม่บิดเบือน และไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ
(9) ใช้ค วามรอบคอบและระมัดระวังอย่างสมเหตุ ส มผล เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ว่ า ได้ใ ห้ ค าแนะนาในการลงทุน อย่าง
เหมาะสมตามที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับบริ การดังกล่าวจากธนาคาร (Client’s Relationships of Trust)
(10) จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา และการจัดการในการคุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของ
ธนาคารอย่างรัดกุมเพียงพอ และเหมาะสม
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3.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารพึงจัดให้มีมาตรการเพื่อบริ หารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ก. จัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้ อขายหลักทรัพย์ และให้มีการเปิ ดเผยการมีบญ
ั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่อาจเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ขอ้ มูลจากตาแหน่ ง
หน้าที่ หรื อการปฏิบตั ิงาน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
ข. กาหนดให้มีการแบ่งแยกสถานที่การปฏิบตั ิงานหรื อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
โดยจัดให้หน่วยงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึงอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกออกจากกัน
(2) การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ก. การเข้าทารายการระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีลกั ษณะ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานธนาคารที่มีส่วนได้เสี ย หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ต้องไม่เข้าร่ วม
ในกระบวนการตัดสิ นใจพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสิ นใจเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคารอย่าง
เต็มที่
ค. กาหนดระเบียบว่าด้วยการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน กาหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อธนาคารและผูถ้ ือหุ้นเป็ นสาคัญ
(3) การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่น
ก. การรับ/ให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่นของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ จะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสม ตาม
กาลเทศะ ธรรมเนียม จารี ตประเพณี
ข. ไม่ติดสิ นบน ตอบแทน เสนอให้ หรื อ เรี ยกร้องผลประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรื อบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดอิทธิ พลต่อการใช้วิจารณญาณที่เป็ นกลางในการ
ตัดสิ นใจ หรื อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผูอ้ ื่นต่อการกระทาในหน้าที่ หรื อทาให้ได้มาซึ่งประโยชน์อนั ไม่สมควร
(4) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
ก. จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของธนาคารกับลูกค้า หรื อระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง
ข. เนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญและปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม
3.7 การจัดการข้ อมูล
ธนาคารควรมีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสม ดังนี้
(1) การจัดการข้อมูล
ก. ปกป้ อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของธนาคารตามที่กฎหมายกาหนดให้พึงสงวนไว้ไม่
เปิ ดเผย โดยจะต้องทาการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม
ข. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าและธนาคาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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(2) การสื่ อสาร
การสื่ อสาร แถลงการณ์ หรื อการให้ขอ้ มูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร และลูกค้า ต้องมีความ
ถู ก ต้อ งเหมาะสม โดยการกระท าดัง กล่ า วต่ อ สื่ อ มวลชน หรื อ สื่ อ ใด ๆ นั้น ต้อ งกระท าโดยบุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ
มอบหมายให้ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลในนามของธนาคารเท่านั้น
(3) การบันทึกข้อมูลและการรายงาน
บันทึกข้อมูล และจัดทารายงานข้อมูลให้ถูกต้อง
3.8 การกากับดูแลโดยรวม
ธนาคารต้องดาเนิ นธุ รกิจให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั ิของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
(1) จัดให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ ยงของการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยงของธนาคาร รวมถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
(2) จัดให้มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถทาหน้าที่ได้โดยอิสระจาก
การบริ หารจัดการหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ให้กบั หน่วยงาน
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
(3) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่ วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั ิของธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยให้มีการบริ หารจัดการ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันภายใต้
กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร
(4) จัดให้มีการดาเนินการทางวินัยกับผู ้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและ
ลักษณะของการกระทาความผิด และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
(5) จัดให้มีช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเบาะแส หรื อรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่ อสัตย์ หรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.9 การแข่ งขันทางการค้าและการระงับข้ อพิพาท
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน ธนาคารควรปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ธนาคารพึงดาเนิ นธุ รกิจอย่างเสรี และแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยไม่มีการตกลงร่ วมกันระหว่างธนาคารในการ
กาหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรื อเงื่อนไขในการให้บริ การที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
(2) ธนาคารพึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นประโยชน์และคุม้ ค่าแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริ การได้อย่าง
อิสระและต้องไม่ขดั ขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้บริ การกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี
(3) ธนาคารต้องไม่กล่าวโจมตี คู่แข่ง หรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการผูกขาด หรื อลดการแข่งขัน หรื อจากัดการ
แข่งขันในตลาด
(4) หากมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น ธนาคารพึงจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรื อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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3.10 การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียตามหลักความรับผิดชอบต่ อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
เพื่อให้การดาเนินกิจการของธนาคารมีการคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ธนาคารควรปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีระหว่างกันตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอันเป็ นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและภูมิภาค โดยสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา และการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้ แก่
ประเทศชาติ
(2) ดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการ
และวิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ ดี เ พื่ อ การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ท รั พ ยากรอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ
ตลอดจนมี ส่วนร่ วมในการรณรงค์ห รื อ การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้าใจในการอนุ รั กษ์พ ลัง งานและการรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม
(3) เคารพและจะไม่ล่วงละเมิดทรั พย์สินทางปั ญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น และปฏิ บัติตามคาสั่งและจรรยาบรรณ
พนักงานที่ธนาคารประกาศกาหนด
(4) ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และแจ้งหรื อเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
อันเป็ นประโยชน์หรื อจาเป็ นต่อการกากับดูแลธนาคารหรื อตลาดทุนโดยรวม
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
4.1 พนักงานพึงปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อประกาศใด ๆ เกี่ยวกับการทางานของ ธนาคาร ซึ่ ง ธนาคาร
ได้กาหนดขึ้น และจะปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาโดยเคร่ งครัด
4.2 พนักงานพึงทางานให้แก่ธนาคารด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ขยันหมัน่ เพียรและเต็มความสามารถ และจะปฏิบตั ิ
ตามวินยั ของพนักงานธนาคารโดยเคร่ งครัด ตลอดจนไม่ประพฤติ และไม่กระทาการใดอันอาจจะเป็ นการก่อให้
เกิดความเสี ยหายในทางทรัพย์สิน หรื อชื่อเสี ยงของธนาคาร
4.3 พนักงานจะต้องเก็บรักษารายงาน ข้อมูล สถิติ สู ตร วิธีการ กระบวนการ ความลับทางการค้า ข้อมูลทางการค้า
รวมทั้ง ข้อ เท็จจริ งต่า ง ๆ ทั้ง ของธนาคารและของลูก ค้า ของธนาคารที่อยู่ในครอบครองของธนาคารไว้เป็ น
ความลับอย่างเคร่ งครัด และจะไม่นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารหรื อ
จากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
4.4 พนักงานพึงรักษาผลประโยชน์ของธนาคารโดยให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนธนาคาร ทุกวิถีทาง
เพื่อให้ธนาคารได้มาซึ่ งสิ ทธิ ต่าง ๆ ที่ธนาคารพึงมีพึงได้ ไม่ว่าจะเป็ นผลมาจากนิติกรรม สัญญาหรื อจากตัวบท
กฎหมายใด ๆ ก็ตาม
4.5 พนักงานพึงทราบว่าบรรดาทรัพย์สินทางปั ญญา เช่ น งานลิขสิ ทธิ์ การประดิษฐ์ กรรมวิธี เครื่ องหมายการค้า
และเครื่ องหมายบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น ที่ได้สร้างสรรค์ พัฒนา หรื อทาขึ้นด้วยวิธีใด ๆ ใน
ระหว่างที่เป็ นพนักงานธนาคารนั้น หากสิ ทธิ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านั้นเกิดขึ้น โดยการทางานตามหน้าที่
หรื อจากการใช้รายงาน ข้อมูล สถิติ สู ตร วิธีการ กระบวนการ หรื อข้อเท็จจริ งใด ๆ หรื อทรัพย์สินอื่นใดของ
ธนาคาร ให้ตกเป็ นสิ ทธิ ของธนาคารแต่ผเู ้ ดียว
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4.6 พนักงานต้องไม่ใช้ ดัดแปลง ทาซ้ า แสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งทรัพย์สิน
ทางปัญญาใด ๆ ของธนาคาร โดยกระทาการเองหรื อจัดให้ผูอ้ ื่นกระทาการดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.7 พนักงานต้องไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทใด ๆ ของผูอ้ ื่นมาใช้ในธนาคาร หรื อใช้กบั งาน ของธนาคารใน
ลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
4.8 พนักงานพึงรับทราบว่า การนาความลับทางการค้าของธนาคารหรื อของลูกค้าธนาคารหรื อของคู่สัญญาของ
ธนาคาร ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อาจเป็ นความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดขึ้นในขณะหรื อ
หลังจากพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของธนาคารไปแล้ว
4.9 พนัก งานพึง รับ ทราบว่า ในกรณี ที่ธ นาคารได้รับ สิ ท ธิ บ ตั รในสิ่ ง ประดิษฐ์ หรื อ กรรมวิธี หรื อ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานได้ทาขึ้นและธนาคารได้รับผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรื อนาสิ่ งประดิษฐ์น้ นั ไปใช้
พนักงานมีสิทธิ ได้รับบาเหน็จพิเศษจากธนาคารนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติ โดยธนาคารจะกาหนดบาเหน็จ
พิเศษ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้
4.10 พนักงานจะต้องไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์หรื อจูงใจลูกค้าให้ผลประโยชน์หรื อตอบแทนเพื่อตนเอง หรื อผูอ้ ื่น
4.11 พนักงานจะต้องไม่แจ้งเท็จหรื อรายงานเท็จหรื อปกปิ ดข้อความอันควรแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4.12 พนัก งานจะต้อ งไม่ท างานที ่อื ่น ที ่มีส ภาพของงานเช่น เดีย วกัน หรื อ แข่ง ขัน กับ กิจ การของธนาคาร หรื อ มี
ประโยชน์ขดั กับธนาคารหรื ออาจเป็ นผลเสี ยแก่ธนาคาร
4.13 พนักงานจะพึงละเว้นการประพฤติไม่เหมาะสมอันจะเกิดความเสื่ อมเสี ยมาสู่ ตนเองและธนาคาร
4.14 พนักงานจะพึงรักษาไว้ซ่ึ งความสามัคคีในระหว่างเพื่อนร่ วมงานและต้องช่วยเหลือประสานงาน รวมทั้งให้
ความร่ วมมือซึ่ งกันและกันในการปฏิบตั ิงาน
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(3) นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั น นโยบายการแจ้ งเบาะแส นโยบายการ
ป้ องกันการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
โดยเท่ าเทียม ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของคณะกรรมการธนาคารที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความ
หลากหลายทางด้านประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร
ตลอดจนปั จจัยอื่น ๆ เช่ น เพศ อายุ และการศึ กษา คณะกรรมการธนาคารที่ มีความหลากหลายจะมี มุมมองที่ แตกต่ าง
กว้างขวาง และครอบคลุมทุกมิติที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจของธนาคาร อันจะนามาซึ่ งการกากับดูแลกิจการที่มี
ประสิ ทธิภาพและผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ธนาคารกาหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการขึ้น เพื่อเป็ น
หลักการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการธนาคาร ดังนี้
ธนาคารกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการธนาคาร โดยคานึงถึง
ความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ การศึกษา เพศ อายุ และวัฒนธรรม รวมถึง
นาประโยชน์อนั เนื่องมาจากความหลากหลายของคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
ของธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมี องค์ประกอบที่ เอื้อต่อการกากับดู แลกิ จการที่มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และความ
หลากหลายของคณะกรรมการธนาคารเป็ นระยะ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณากาหนดแนวทาง
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
ธนาคารมีการพิจารณาทบทวนนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการเป็ นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่า
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการมีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริ บททางธุรกิจของธนาคาร
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นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ธนาคารกาหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดาเนินการของธนาคารด้านการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดี และเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่ามีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
ธนาคารสนับสนุ นให้บริ ษทั ลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนานโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชันไปปรับใช้โดย
อนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริ ษทั
กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชันในการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร
“การทุจริ ตคอร์ รัปชัน” หรื อ “คอร์ รัปชัน” หมายถึง การให้ เรี ยกร้อง หรื อรับว่าจะให้ หรื อการกระทาการในรู ปแบบใด ๆ
เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้คามัน่ ว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด (“สิ นบน”) เป็ นต้น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้หรื อจูงใจให้บุคคลดังกล่าว
กระทาหรื อละเว้นกระทาการหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ไม่ชอบ รวมทั้งการเรี ยก รับหรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่น
ใดสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยไม่ชอบ เพื่ อกระทาการหรื อละเว้นการกระทาหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่า
การนั้นจะชอบหรื อไม่ชอบก็ตาม
แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
สิ นบน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของธนาคารกระทาการทุจริ ตคอร์รัปชันหรื อติดสิ นบนไม่ว่าในรู ปแบบใดก็ตาม
การช่วยเหลือทางการเมือง
ธนาคารมีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองหรื อพรรคการเมือง เว้นแต่เป็ นการกระทาที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นการสนับสนุนประชาธิปไตย
การบริ จาคเพื่อการกุศล
ธนาคารมีนโยบายให้การบริ จาคเพื่อการกุศลตามโอกาสอันควร และเป็ นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
เงินสนับสนุน
ธนาคารจะพิจารณาโครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้เงินสนับสนุนอย่างระมัดระวังรอบคอบ มีเหตุผล และเป็ นไปตาม
กฎหมายและแนวปฏิบตั ิที่ดี
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นโยบายการแจ้ งเบาะแส
ธนาคารจัดให้มีช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการธนาคารในการแจ้งเบาะแสบนหลักการ
พื้นฐานของความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้น มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็ นธรรมและไม่ถูกกลัน่ แกล้ง
คานิยาม
การแจ้งเบาะแส หมายถึง การแจ้งข้อมูล การแจ้งเบาะแส การร้องเรี ยน หรื อการสอบถามข้อสงสัยในการกระทาที่สงสัยว่า
เป็ นการกระทาผิดกฎหมาย ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจของธนาคาร การรายงานทางการเงินที่
ไม่ถูกต้อง หรื อระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง
วิธีปฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส
1. การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุม้ ครอง
ธนาคารจะเปิ ดรับการแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีระยะเวลาการสอบสวน
อย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับ รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้ง ถูกลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อ
พนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสโดยสุ จริ ต ทั้งนี้ ธนาคารกาหนดให้หน่วยงานกากับดูแล เป็ นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสกรณี ผู ้
แจ้งเป็ นบุคคลภายในธนาคารหรื อเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยผูแ้ จ้งเบาะแสต้องแจ้งเบาะแสเป็ นหนังสื อ
2. กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส
หน่ วยงานกากับดู แลจะพิจารณาเรื่ องที่ ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรั ดกุ มและเหมาะสมตามควรแก่ กรณี โดยการรวบรวม
ข้อเท็จจริ ง ประมวลผลและกลัน่ กรองข้อมูล ซึ่ งหากเป็ นกรณี ร้ายแรงหรื อมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อสายตรวจสอบและ
ควบคุมเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื ออาจพิจารณาเรื่ องโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งนี้
หน่วยงานกากับดูแล สามารถนาเรื่ องเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
3. มาตรการดาเนินการและการรายงานผล
หน่ วยงานกากับดูแลจะติดตามดูแลเรื่ องที่มีการแจ้งเบาะแส หากปรากฏผลว่ามี มูลความจริ ง โดยจะนาเสนอมาตรการ
ดาเนินการสาหรับการแก้ไขหรื อป้องกันปัญหาโดยการนาเรื่ องเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หน่วยงานกากับดูแลจะแจ้งผลการดาเนินการในเรื่ องที่มีการแจ้งเบาะแสต่อผูแ้ จ้งเบาะแสภายใน 1 เดือน นับแต่เรื่ องดังกล่าว
ได้ขอ้ ยุติและดาเนินการเสร็ จสิ้น
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นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
ธนาคารให้ความสาคัญกับการป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง (AML/CFT) โดยตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้างและผลกระทบต่อธนาคารเอง ทั้งนี้ ธนาคารได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
ผูก้ ่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุ ภาพทาลายล้างสู ง* และมาตรฐานสากล โดยนโยบาย AML/CFT ของธนาคาร
ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังนี้
• นโยบายการรับลูกค้า
• มาตรการควบคุมและการบริ หารความเสี่ ยงด้าน AML/CFT
o การประเมินความเสี่ ยง
o การบริ หารความเสี่ ยง
o การตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่ งรวมถึงกรณี ที่ไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า
(Non Face-to-Face)
o การตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จจริ ง เกี่ ยวกับลู กค้า อย่า งเข้มข้น สาหรั บลู กค้า ที่ มี ความเสี่ ย งสู งรวมทั้งบุคคลที่ มี
สถานภาพทางการเมือง
o ผูบ
้ ริ หารระดับสู งพิจารณา และอนุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู งรวมทั้งบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง
• การตรวจสอบรายชื่อบุคคลต้องห้าม และบุคคลที่ถูกกาหนด
• การตรวจทานบัญชีและการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า
• การจัดทารายงาน
• การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล
• การฝึ กอบรม
• การตรวจสอบและสอบทานโดยหน่วยงานอิสระ
*อาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง หมายถึ ง อาวุธนิ วเคลี ยร์ อาวุธชี วภาพ อาวุธเคมี หรื ออาวุธอื่นใดซึ่ งมี อานุ ภาพที่ จ ะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จานวนมาก หรื อต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทานองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้ง
ระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
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การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่ าเทียม และความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. หลักการสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ธนาคารตระหนักถึงสิ ทธิ อนั ชอบธรรมตามกฎหมายของผูถ้ ือหุ้น และให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ
(ได้แก่ พนักงาน คู่คา้ ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ เป็ นต้น) และจะดูแลให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ดงั กล่าวหรื อข้อตกลงที่กระทาร่ วมกัน
ได้รับการคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยดี ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างธนาคารกับผู ้
ถือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นปั จจัยที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ธนาคารสามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางและ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจอันเป็ นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาค
2. แนวทางปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1) ธนาคารให้ความสาคัญที่จะดูแลให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยดีและเหมาะสมภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย และ
ข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ือหุ้น จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งจะให้การสนับสนุน และอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยตนเองหรื อมอบ
ฉันทะ ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ้น เช่น เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นควรเป็ นกรรมการธนาคารให้ธนาคารพิจารณาเป็ นการล่วงหน้า เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นส่ งคาถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็ นต้น
2) ธนาคารจะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ โดยยึดมัน่ ในหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต และสนับสนุนบทบาทของผู ้
มีส่วนได้เสี ย เพื่อก่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างธนาคารกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คง
ทางการเงิ น และความยัง่ ยืนของกิ จการ ทั้งนี้ ธนาคารได้กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารให้ความสาคัญต่อคุณค่าของทรัพยากรบุคคล โดยส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารด้วยการฝึ กอบรม การจัดหลักสู ตรที่หลากหลายและเหมาะสมแก่การเรี ยนรู ้
จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกสุ ขอนามัยตามมาตรฐานสากล จัดเก็บข้อมูลสถิติหรื ออัตราการหยุด
งานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน รวมทั้งให้ความสาคัญต่อสภาพการจ้างงานที่เป็ นธรรม โดยจัด
ให้ มี ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารของพนัก งานที่ เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง าน
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทิศทาง และผลการดาเนินงานของธนาคาร ทั้งในระยะสั้น
และในระยะยาว
(2) ธนาคารยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนตามกฎหมาย ธนาคารจะไม่ดาเนินการใด ๆ
อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน และดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามหรื อข่มขู่ หรื อมีการถูกล่วงละเมิด
สิ ทธิเสรี ภาพของบุคคล
(3) ธนาคารให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้า ซึ่ งเป็ นส่ ว นส าคัญ ยิ่ ง ต่ อ
ความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
มุ่งสู่ความเจริ ญก้าวหน้าร่ วมกัน
(4) ธนาคารยึดถือและให้ความสาคัญต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรมและมีมาตรฐาน และปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
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(5) ธนาคารยึดถือและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิที่เสมอภาคเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่คา้ ตามเงื่ อนไข
สัญญาที่ตกลงกัน โดยถือว่าคู่คา้ เป็ นผูท้ ี่มีส่วนสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร มีแนวปฏิบตั ิที่ดีใน
การคัดเลือกและการทาธุรกรรมกับคู่คา้ จะปฏิบตั ิตามสัญญาด้วยความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีระหว่างกัน
คานึงถึงประเพณี ปฏิบตั ิและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
(6) ธนาคารถือปฏิบตั ิในการให้ความเป็ นธรรมแก่เจ้าหนี้ และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ตามกฎหมายและข้อตกลงที่
ทาต่อกัน
(7) ธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความ
มัน่ คง อาชีวอนามัย อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อชุมชน สิ่ งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังให้
การส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ ค่า และมีประสิ ทธิภาพ คานึงถึง
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หรื อการสร้างความรู ้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและ
การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อนั ยัง่ ยืน
(8) ธนาคารสนับสนุนการดาเนินภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อเกื้อกูลชุมชนและสังคม
(9) ธนาคารให้ความเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ โดยจะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ของผูใ้ ด
(10) ธนาคารจะทากิจกรรมหรื อปฏิบตั ิภารกิจต่อสังคมด้วยมิตรภาพที่ดีและด้วยความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่ งกันและ
กันอย่างเหมาะสม
(11) ธนาคารให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิและการมีหลักปฏิบตั ิ เพื่อยับยั้งหรื อห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ชอบด้วยกฎหมายหรื อขาดความชอบธรรม เช่น การห้ามการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ การ
กาหนดให้กรรมการธนาคารรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของธนาคารให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ทราบ และการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ เป็ นต้น
(12) ธนาคารให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บัติ แ ละการมี ห ลัก ปฏิ บัติ เ พื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลและจัด การในเรื่ อ งที่ มี
ผลประโยชน์ขดั แย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
(13) ธนาคารจัดให้มีช่องทางและระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่
บกพร่ อง หรื อการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณและจริ ยธรรมได้โดยตรงผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด ซึ่ งครอบคลุม
ถึ งกระบวนการและช่ องทางในการรั บและจัดการกับข้อร้ องเรี ยนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และการให้ความ
คุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความเป็ นธรรมและไม่ถูกกลัน่ แกล้ง
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จรรยาบรรณคู่ค้า
ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ตลอดจนให้ความสาคัญกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของ
การสื่ อสารและเผยแผ่หลักการดังกล่าวไปยังคู่คา้ ของธนาคาร โดยได้จดั ทาจรรยาบรรณคู่คา้ ขึ้น เพื่อแสดงความคาดหวังของ
ธนาคารที่มีต่อการดาเนินงานของคู่คา้ ในด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ธนาคารมุ่งหวังให้คู่คา้ ของธนาคารดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ มนุษยชน เคารพสิ ทธิ แรงงาน
และดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ผ่านการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่คา้ อย่างจริ งจัง ธนาคารมีการติดตามการดาเนินงานและพร้อม
สนับสนุนคู่คา้ ให้สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณฉบับนี้ได้อย่างครบถ้วน เพื่อร่ วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมัน่ คง มี
ประสิ ทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ขอบเขต
จรรยาบรรณนี้ใช้กบั คู่คา้ ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยคู่คา้ หมายถึง ผูข้ ายสิ นค้า ผูร้ ับเหมา และผูใ้ ห้บริ การแก่
ธนาคาร
แนวทางปฏิบตั ิ
ธนาคารคาดหวังให้คู่คา้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ด้านสิ่ งแวดล้อม
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคู่คา้
• ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมี
การบริ หารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันบรรเทาความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
• รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อนุ รักษ์และใช้ทรั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. ด้านสังคม
2.1 สิ ทธิมนุษยชน
เคารพสิ ทธิ มนุษยชนตามหลักกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และอนุ สั ญ ญาหลัก ด้า นสิ ท ธิ แ รงงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labour Organization Conventions)
2.2 การปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงาน
o ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง
o เคารพสิ ทธิ แรงงานและปฏิบตั ิต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐาน
ของเชื้อชาติ เพศ อายุ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส การตั้งครรภ์ ความพิการ และสถานะอื่นใด
o ไม่บงั คับใช้แรงงานหรื อข่มขืนใจผูอ้ ื่นให้ทางานหรื อให้บริ การโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมาย
กาหนด ไม่จา้ งแรงงานเด็กหรื อแรงงานต่างด้าวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงาน
หญิง ทางานที่เสี่ ยงอันตรายหรื องานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
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o
o
o

o

ไม่ให้พนักงานทางานล่วงเวลาหรื อทางานในวันหยุด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อน และให้
พนักงานมีวนั หยุดและมีสิทธิลาได้ตามที่กฎหมายกาหนด
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ตลอดจนให้สิทธิ ประโยชน์ที่พนั กงานพึงได้รับอย่างเหมาะสม
และเป็ นธรรมตามที่กฎหมายกาหนด
ดูแลให้พนักงานให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ สอดคล้องกับมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยและสุ ขภาพจิตที่ดี และสามารถทางาน
ได้ อย่างมีประสิ ทธิผล
มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม และดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ

2.3 สิ ทธิชุมชน
ดาเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิ ทธิ ชุมชน มีมาตรการป้องกันบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
และเยียวยาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างเป็ นธรรม
3. ด้านธรรมาภิบาล
• ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความโปร่ งใส รวมถึงไม่สนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ในทุกรู ปแบบ
• แข่งขันทางการค้าอย่างสุ จริ ตและเป็ นธรรม ไม่กีดกันการค้าและกาหนดเงื่อนไขอันเป็ นการจากัดการประกอบ
ธุรกิจของผูอ้ ื่นโดยไม่เป็ นธรรม
• ปกป้องข้อมูลความลับของธนาคาร ข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานและลูกค้าของธนาคาร จากการถูกนาไปใช้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อน ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อยกเว้นของกฎหมาย
• ไม่ละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารและของผูอ้ ื่น
• หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารได้รับความเสี ยหายหรื อทาให้ธนาคารเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ธนาคารทบทวนจรรยาบรรณคู่คา้ เป็ นประจาทุกปี หรื อเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญอันสมควรแก่การทบทวน และจะสื่ อสารไปยัง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญ
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นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและผลกระทบจากการละเมิด
สิ ทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นโดยทางตรงจากการดาเนินธุรกิจของธนาคารเอง และทางอ้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า คู่คา้
และพันธมิตรทางธุ รกิจ ซึ่ งธนาคารอาจมีส่วนในการทาให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมถึง
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งนอกจากจะสร้างความเสี ยหายต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบแล้ว ยัง
อาจส่งผลต่อชื่อเสี ยงและความเชื่อมัน่ ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีให้ต่อธนาคารด้วย
ด้วยตระหนักถึ งความสาคัญของการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ธนาคารจึ งกาหนดนโยบายสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งสอดคล้องกับ
กฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากลที่สาคัญ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of
Human Rights: UDHR) และอนุ สัญ ญาหลักด้านสิ ทธิ แ รงงานขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ (The International
Labour Organization (ILO) Conventions) เพื่อให้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ของผูบ้ ริ หารและพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร ธนาคารได้นา
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights:
UNGPs) มาใช้เป็ นกรอบแนวทางการบริ หารจัดการด้า นสิ ท ธิ มนุ ษยชน โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้า น (Human Rights Due Diligence) เป็ นประจ าทุ ก สองปี เพื่ อ ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งและ
ผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนอันอาจเกิ ดจากกิ จกรรมทางธุ รกิ จของธนาคารเองและคู่คา้ ตลอดจนกาหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารจัดให้มีช่องทางการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนที่สะดวกต่อการเข้าถึง กระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนที่โปร่ งใส การเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นธรรม
การติ ดตามและรายงานผลการดาเนิ นงานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนต่อผู ้มีส่วนได้เสี ยที่ มีประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ ธนาคารให้
ความสาคัญกับการสื่ อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจแก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ โดยเน้นเรื่ องความสาคัญ
ของการดาเนินธุรกิจโดยเคารพสิ ทธิมนุษยชน เพื่อปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ขอบเขต
นโยบายสิ ทธิ มนุษยชนฉบับนี้เป็ นแนวปฏิบตั ิซ่ ึงครอบคลุมการดาเนินงานทั้งหมดของธนาคาร และการดาเนินงานของคู่คา้
และพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนที่ธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้อง ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานของธนาคาร คู่คา้ และพันธมิตรทาง
ธุรกิจนานโยบายนี้ไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
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แนวทางปฏิบตั ิ
ธนาคารเชื่อมัน่ ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิ ทธิ โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ เช่น
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา วัฒนธรรม หรื อสถานะอื่นใด ธนาคารมีแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ลูกค้า
• ธนาคารเคารพสิ ทธิ ของลูกค้าและปฏิบต
ั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
• ธนาคารตระหนักว่าการได้รับบริ การทางการเงินอย่างเป็ นธรรมเป็ นสิ ทธิ ข้ น
ั พื้นฐานของลูกค้า จึงได้กาหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการให้บริ การลูกค้าอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct) ซึ่ งครอบคลุม แนว
ปฏิบตั ิในการให้บริ การลูกค้าอย่างเป็ นธรรม กระบวนการขายที่ให้ขอ้ มูลครบถ้วน ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่
รบกวนลูกค้า การดูแลลูกค้าหลังการขาย การควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริ การที่มี
คุณภาพ เป็ นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการ
• ธนาคารเคารพสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลและให้ความสาคัญกับการคุม
้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า โดยการ
รักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเข้มงวดและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
• ธนาคารกาหนดให้ประเด็นสิ ทธิ แรงงานและสิ ทธิ ชุมชนเป็ นหนึ่งในประเด็นสาคัญที่ธนาคารใช้ประกอบการ
พิจารณาสนับสนุนสิ นเชื่อให้แก่ธุรกิจ ภายใต้กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลในกระบวนการสิ นเชื่อของธนาคาร และธนาคารจะไม่สนับสนุ นสิ นเชื่ อแก่กิจกรรมที่มีการค้า
มนุษย์ บังคับใช้แรงงาน หรื อใช้แรงงานเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการให้สินเชื่ อ
อย่างมีความรับผิดชอบของธนาคาร
พนักงาน
• ธนาคารปฏิบต
ั ิต่อพนักงานทุกคนตามกฎระเบียบของธนาคาร โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
• ธนาคารส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานเคารพสิ ทธิ ของเพื่อนร่ วมงาน ลูกค้า และผูอ้ ื่น
• ธนาคารเคารพสิ ทธิ แรงงาน ไม่บงั คับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมสหภาพแรงงาน
และเจรจาต่อรองร่ วม ดูแลด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
• ธนาคารคาดหวัง ให้ คู่ ค ้า และพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามหลัก กฎหมายในประเทศและ
มาตรฐานสากล
• ธนาคารคาดหวังให้คู่คา้ ปฏิบต
ั ิตามหลักการด้านสิ ทธิ มนุษยชนตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณคู่คา้ ของธนาคาร
และพร้อมสนับสนุนให้คู่คา้ สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่คา้ ได้อย่างครบถ้วน
• ภายใต้กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในห่ วงโซ่อุปทานของธนาคาร ธนาคารจัดให้มีกระบวนการคัดเลือก
คู่คา้ ซึ่ งมีปัจจัยด้านสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นส่ วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานในประเด็นสิ ทธิ มนุษยชนของคู่คา้ เป็ นระยะ และมีการประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบ ด้าน
สิ ทธิ มนุ ษยชนจากการด าเนิ นงานของคู่ค้า เพื่อกาหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการป้ องกันและบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
รายงานของคณะกรรมการบริหาร
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ห าร ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 9 ท่ าน โดย
กรรมการบริ หารจานวน 6 ท่าน เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคาร
ปี 2564 ถือเป็ นช่วงเวลาแห่ งความท้าทายอีกช่วงหนึ่ งของระบบธนาคารพาณิ ชย์ไทย ซึ่ งนอกจากจะเป็ นผลสื บเนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่ มต้นในปี 2562 และมีผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึ งธุ รกิ จของลูกค้าที่ อยู่ในความดู แล ซึ่ งภาครั ฐก็ได้มีมาตรการให้ความช่ วยเหลือ
ในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว การเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสถาบันการเงิน
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ยังได้เร่ งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ วจากการปรับตัวและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ความต้องการบริ การใหม่ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงของการแพร่ ระบาด นามาซึ่ งความจาเป็ นในการต้องเร่ งปรับองค์กรของสถาบันการเงินทุก แห่ ง
เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานให้ตอบสนองต่อปั จจัย
ที่ส่งผลต่อธุรกิจ ดังกล่าว
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี 2564 คณะกรรมการบริ หาร ได้ให้ความสาคัญต่อทิศทาง นโยบาย และเป้ าหมายในระยะยาว เพื่อการ
ปรับตัวของธนาคาร ตามที่ได้ให้ไว้โดยคณะกรรมการธนาคาร และได้ทาหน้าที่ติดตาม กากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
ทิศทางดังกล่าว รวมถึงการประเมินและติดตามผลกระทบหรื อปัจจัยแวดล้อม ในระหว่างปี เพื่อการปรับปรุ งหรื อเสนอขออนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร และในระหว่างที่การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดขึ้น การดูแลให้การ
ดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานกากับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศกาหนด เพื่อตอบสนองและบรรเทา
ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ธุ รกิ จของลู กค้าในความดู แลของธนาคาร สาธารณชนและสั ง คมโดยรวม ถื อเป็ นอี ก ภารกิ จ ที่
คณะกรรมการบริ หารให้ความสาคัญ โดยดูแลให้ธนาคารมีบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่ วมอย่างเหมาะสม ในฐานะที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทย
คณะกรรมการบริ หารได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู ้ความสามารถด้วยความรอบคอบ
เพื่อประโยชน์ของธนาคาร

(เดชา ตุลานันท์ )
ประธานกรรมการบริ หาร
22 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในหลายด้าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณา
ตัดสิ นใจในการดาเนินกิจการใด ๆ ของธนาคารหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ร่ วมกับผูบ้ ริ หารของสายตรวจสอบและควบคุม ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร
ฝ่ ายจัดการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เกี่ ยวข้อง เพื่อปฏิ บัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้ น 16 ครั้ ง โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
•

สอบทานงบการเงินสาหรับไตรมาส งวดครึ่ งปี และประจาปี โดยประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หารของสายการบัญชี
และการเงิน ฝ่ ายจัดการ และผูบ้ ริ หารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูล
ประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการต่าง ๆ และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ สาคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี และมีการประชุมเป็ นการ
เฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี

•

พิจารณาผลประกอบการของธนาคารร่ วมกับผูบ้ ริ หารของสายการบัญชีและการเงิน และฝ่ ายจัดการ เป็ นประจาทุกเดือน

•

สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของ
สายตรวจสอบและควบคุม และแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ ได้พฒั นาและปรับปรุ งขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
กระบวนการตรวจสอบให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสาคัญและมีระดับความเสี่ ยงสู ง
รวมถึงการทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบระหว่างปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็ น
ปัจจุบนั และได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของสายตรวจสอบและควบคุมตามแผนที่กาหนดเป็ นประจาทุกเดือน

•

เข้าร่ วมประชุมสรุ ปผลการตรวจสอบประจาปี ระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผูบ้ ริ หารของสายงาน เพื่อร่ วมกัน
พิจารณากาหนดแนวทางปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

•

พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่ งประเทศไทย หน่ วยงานทางการอื่นที่กากับดูแลธนาคาร และ
ทางการท้องถิ่นของสาขาและบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ รวมถึงผูส้ อบบัญชี เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกไตรมาส

•

มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 5
ส่ วน ตามแนวคิดของ COSO คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

•

มีการประชุมหารื อและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง เพื่อประเมินนโยบายและกลยุทธ์การ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ
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•
•

•

•

•
•

พิจารณาให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมิ นผลงาน และการถอดถอนผูจ้ ัดการสาย
ตรวจสอบและควบคุม
ได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั
ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน คุณสมบัติ
ของผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี รวมถึงผลการประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ที่ผ่านมา เพื่อ
เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนต่อไป
สอบทานการปฏิบตั ิงานของธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
พระราชบัญญัติ ธุรกิ จสถาบันการเงิ น พระราชบัญญัติ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาและบริ ษทั
ย่อยในต่างประเทศ เป็ นต้น รวมถึงนโยบายการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ธนาคารกาหนดเป็ นพื้นฐาน
และแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ โดยพิจารณาผลการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานกากับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานทางการ
อื่นที่กากับดูแลธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาและบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ รวมถึงผูส้ อบบัญชีอย่างสม่าเสมอ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อธนาคาร และดูแลการ
เปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
พิจารณารายงานการกากับดูแลข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและคดีทุจริ ตเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยได้รับทราบถึงประเด็น
ข้อร้องเรี ยนหรื อเบาะแสที่ได้รับ ความเหมาะสมและเป็ นธรรมในการจัดการต่อข้อร้องเรี ยนของธนาคาร
ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการอยู่เสมอ และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมา มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งได้นาเสนอผลการทบทวน
กฎบัตร และผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการธนาคารทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู ้ความสามารถด้วย
ความรอบคอบ เป็ นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดย
ไม่มีขอ้ จากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่ วมมือจากธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้
แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผูส้ อบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ้น และผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่แ ละแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และธนาคารมี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอ
เหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกากับดูแลและตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบตั ิงานถูกต้อง เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

(นางเกศินี วิฑรู ชาติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 9 ครั้ง และได้รายงานผลการ
ประชุมสรุ ปต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง โดยสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
•

พิจารณารายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับความเสี่ ยง กรรมการกากับดูแลกิจการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งตั้งแต่ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ข้ นึ ไป โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลาย ตลอดจนวิสัยทัศน์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งคานึงถึงขนาด โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เหมาะสมสาหรับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งตั้งแต่ผูช้ ่ วยผูจ้ ัดการใหญ่ข้ ึนไป เพื่อนาเสนอขอต่อคณะกรรมการธนาคาร และขอความเห็ นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย

•

พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ข้ นึ ไป โดยคานึงถึงผลการปฏิบตั ิงาน
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรื อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สาหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของรายงาน
ฉบับนี้แล้ว

•

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตลอดจนพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการธนาคาร

•

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี
และรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนามาพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

•

ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและการกาหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ผชู ้ ่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ข้ นึ ไป โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิ บัติหน้าที่ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารอย่ างครบถ้วน ภายใต้น โยบาย หลักเกณฑ์ และวิ ธี การสรรหาและการก าหนดค่ าตอบแทนใน กฎบัต รของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบและเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคารและผูถ้ ือหุ้น

(ศิริ จิระพงษ์ พนั ธ์ )
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
27 มกราคม 2565
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รายงานของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในหลายด้าน และมีประธานกรรมการกากับความ
เสี่ ยงเป็ นกรรมการอิสระ
สาหรับปี 2564 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจหลายด้าน
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็ นปั จจัยเสี่ ยงหลักที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน
อย่างรุ นแรงและเป็ นวงกว้าง ซึ่ งส่ งผลให้พฤติกรรมของลูกค้า การดาเนิ นธุ รกิจและกระบวนการทางานของธนาคารต้อง
ปรับเปลี่ยนไป อันเป็ นปัจจัยเร่ งให้เกิดการเปลี่ยนเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั ที่มีการแข่งขันด้านดิจิทลั แบงก์กิ้งมากขึ้น ภายใต้การกากับ
ดู แ ลของทางการที่ มี ค วามเข้ม งวดมากขึ้ น และเทคโนโลยี ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบรุ น แรงที่ ม ากขึ้ น
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงตระหนักและให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุ นให้
ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นสามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างเป็ นปกติ และมี ความต่อเนื่ อง รวมถึ งมี การพัฒนาขีด
ความสามารถในการพิจารณาความเสี่ ยงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยในปี 2564 คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นตามอานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ง สิ้ น 13 ครั้ ง โดย 1 ครั้ งเป็ นการเข้า ประชุ ม ของกรรมการก ากับ ความเสี่ ย งร่ ว มกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุ กครั้ง โดยสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
ได้ดงั นี้
•

พิ จ ารณาความเหมาะสมของนโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเสี่ ย งของธนาคารและกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
โดยพิจารณาถึ งข้อกาหนดของทางการ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จที่ มีความเสี่ ยงเปลี่ ยนแปลงไป รวมถึ งความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและการดาเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่ งครอบคลุมความเสี่ ยงหลัก ๆ
เช่น ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และความ
เสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

•

พิจารณาการกาหนดมาตรวัดและเพดานการควบคุมความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับ
ได้และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

•

ติดตามสถานะความเสี่ ยงและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ผ่านการดาเนินการและรายงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการย่อ ยที่รับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงเฉพาะด้านทาหน้าที่ให้การ
สนับสนุ น เช่น คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
เป็ นต้น

•

พิจารณาและติดตามสถานะความเสี่ ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับภูมิภาคอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารและกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ที่ มี ส ถานที่ ต้ ัง อยู่ ท้ ัง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ธนาคารสามารถดาเนินการได้เหมาะสมตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่วางไว้ รวมถึงมีกากับดูแล
การบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลของทางการของทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
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•

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้ทราบถึงฐานะความเสี่ ยง ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความเสี่ ยง ประเด็นความ
เสี่ ยงที่ สาคัญและต้องติ ดตาม รวมถึ งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ
ปรับปรุ งให้การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารและกลุ่มธุ รกิจทางการเงินมีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลมาก
ยิง่ ขึ้น

•

ประชุมหารื อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกากับความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับข้อสังเกตหรื อเหตุการณ์ที่มีนยั สาคัญต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและการตรวจสอบความ
เพียงพอ ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน

คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็ นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน โดยไม่มีขอ้ จากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่ วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการกากับความเสี่ ยงได้
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง
ในปี 2564 บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

(อรุณ จิรชวาลา)
ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง
24 มกราคม 2565
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รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมสรุ ปต่อ
คณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง โดยสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
•

พิจารณาแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

•

รับทราบผลการประเมินด้านความยัง่ ยืนที่จดั ทาขึ้นโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

•

ให้ ข้อ เสนอแนะในการปรั บปรุ ง ส าหรั บหัว ข้อที่ ธ นาคารจาเป็ นต้อ งดาเนิ นการเพิ่ มเติ ม ด้า นความยัง่ ยื นทั้งมิ ติ
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคม อย่างต่อเนื่อง

•

พิจารณาแผนกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนและรายงานความยัง่ ยืนประจาปี ของธนาคาร (Sustainability Report)

•

พิจารณานโยบายด้านความยัง่ ยืนของธนาคาร

•

พิจารณานโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

•

พิจารณาแนวทางในการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของธนาคาร

•

เสนอข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะในแง่ มุมต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์แก่ ฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยัง่ ยื น ของ
ธนาคาร และติดตามดูแลให้เกิดผลสาเร็ จอย่างเป็ นธรรม

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู ้ความสามารถ
ด้วยความรอบคอบ เป็ นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคาร โดยไม่มีขอ้ จากัดใน
การได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่ วมมือจากธนาคาร

(ปิ ติ สิทธิอานวย)
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
23 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ 7 ทาเนียบสาขา
เครื อข่ ายการให้ บริการ
เครื อข่ ายการให้ บริการในประเทศไทย
สาขา

สานักธุรกิจ

กรุ งเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

กรุ งเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

287

772

31

86

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่ งออกและนาเข้ า

ห้ องบัวหลวงเอ็กซ์ คลูซีฟ

กรุ งเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

กรุ งเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

33

58

25

8

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

บริการโอนเงินไปต่ างประเทศ

1,057

ชื่ อและสถานที่ต้งั ของเครื อข่ าย
การให้ บริการในประเทศ

แห่ง
เครื อข่ ายการให้ บริการในต่ างประเทศ
Oversea Branches
(Excluding Bangkok Bank Subsidiaries)

• เว็ปไซต์ของธนาคาร
www.bangkokbank.com/th-TH/Locate-Us
• สแกนคิวอาร์โค้ด

18
แห่ง

Bangkok Bank Berhad
(Wholly-owned Subsidiary)

Bangkok Bank (China) Company Limited
(Wholly-owned Subsidiary)

PT Bank Permata Tbk

5

5

286

แห่ง

แห่ง

แห่ง
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ทาเนียบสาขา
สานักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน 1333 หรื อ 0-2645-5555
สายบัตรเครดิต 0-2638-4000,
0-2638-4400

สาขาต่ างประเทศ
HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central
KOWLOON SUB - BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon
INDONESIA
JAKARTA BRANCH
Jalan M.H. Thamrin No.3
Jakarta 10110
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041,
Indonesia)
JAPAN
TOKYO BRANCH
Bangkok Bank Building
8-10, Nishi - Shimbashi
2-Chome, Minato - ku,
Tokyo 105-0003
OSAKA BRANCH
Bangkok Bank Building
9-16, Kyutaromachi, 1-Chome
Chuo-Ku, Osaka 541-0056
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC
REPUBLIC
VIENTIANE BRANCH
Unit 12 Samsenthai Road, Xieng Nguen
Village Chanthabouly District,
Vientiane Capital
PAKSE BRANCH
3 Sala Keiw - Dongjong
Phonsavanh Village, Pakse District
Champasak Province
เอกสารแนบ 7

Tel. (85-2) 2801-6688

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

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

Tel. (85-2) 2300-1841

Fax. (85-2) 2780-5896

Tel. (62-21) 231-1008

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

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

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

Tel. (81-6) 6263-7100

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

Mr. Varot Samakoses
VP & Branch Manager
- Osaka Branch

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

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

Mrs. Chadaphorn Uratchat
VP & Branch Manager
- Vientiane Branch

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
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA BRANCH
10th Floor, Tower 2,
The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200,
Metro Manila
REPUBLIC OF SINGAPORE
SINGAPORE BRANCH
Bangkok Bank Building
180 Cecil Street, Singapore 069546
(P.O. Box 941, Robinson Road
Singapore 901841)
TAIWAN
TAIPEI BRANCH
121, Sung Chiang Road,
Taipei 10485
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)
KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st Floor, Asia Pacific Commercial
Building
63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148
TAICHUNG SUB-BRANCH
1st Floor, No.309
Sec.2 Taiwan Boulevard
Taichung 403
UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY
UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006

เอกสารแนบ 7

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

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

Mr. Tossatis Rodprasert
VP & Branch Manager
- Yangon Branch

Tel. (63-2) 752-0333

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

Ms. Nattika Kanpawong
VP & Branch Manager
- Manila Branch

Tel. (65) 6410-0400

Fax. (65) 6225-5852
Swift: BKKBSGSG

Mr. Art Medhapipatkul
SVP & General Manager
- Singapore Branch

Tel. (886-2) 2507-3275

Fax. (886-2) 2506-4625 Mr. Chokechai Puapattanakajorn
Swift: BKKBTWTP
SVP & General Manager - Taiwan
Mr. Yang Yen-Fu (Sam)
VP & Branch Manager
- Taipei Branch
Fax. (886-7) 271-3730, Mr. Leu Chin-Chi (Charles)
271-3731
SVP & Branch Manager
Swift: BKKBTWTP
- Kaohsiung Sub-Branch

Tel. (886-7) 271-0000

Tel. (886-4) 2326-9623

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

Tel. (44-20) 7929-4422

Fax. (44-20) 7283-3988 Mr. Peeriyathep Homhuan
Swift: BKKBGB2L
SVP & Branch Manager
- London Branch

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
HANOI BRANCH
Unit 3, Level 3,
International Center Building
17 Ngo Quyen Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
KINGDOM OF CAMBODIA
CAMBODIA BRANCH
344 (1st & 2nd Floors), Mao Tse Toung
Boulevard, Sangkat Toul Svay Prey I
Khan Chamkarmon, Phnom Penh
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Tel. (84-28) 3821-4396-8 Fax. (84-28) 3821-3772 Mr. Tharabodee Serng-Adichaiwit
Swift: BKKBVNVX
SVP & General Manager - Vietnam
and Branch Manager
- Ho Chi Minh City Branch

Tel. (84-24) 3936-5903-8 Fax. (84-24) 3826Ms. Siriporn Kunwedsuwan
7397, 3936-5913
VP & Branch Manager
Swift: BKKBVNVXHAN - Hanoi Branch

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
KUALA LUMPUR MAIN BRANCH
GF-01, Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
JALAN BAKRI BRANCH
No.8, Taman Pesta Baru
Pusat Perniagaan Pesta Baru
Jalan Bakri, 84000 Muar,
Johor Darul Ta'zim
PENANG AUTO-CITY BRANCH
1815-A Jalan Perusahaan
Auto-City, North-South Highway
Juru Interchange
13600 Prai, Pulau Pinang
TAMAN MOLEK BRANCH
No.1 & 3 Jalan Molek 1/30, Taman Molek
81100 Johor Bahru,
Johor Darul Ta'zim
BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH
No.1 Jalan Kasuarina 2/KS07,
Bandar Botanic
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan
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Tel. (60-3) 2174-6988

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

Mr. Kanet Buranasin
Chief Executive Officer

Tel. (60-3) 2174-6904

Fax. (60-3) 2174-6860

Ms. Goh Geok Yen
Operations Manager

Tel. (60-6) 953-1001

Fax. (60-6) 953-2229

Mr. Lim Wee Kiat
Branch Manager

Tel. (60-4) 501-2388

Fax. (60-4) 508-8106

Mr. Tan Eu Jeen
Operations Manager

Tel. (60-7) 353-8002

Fax. (60-7) 356-2001

Ms. Lim Li Fen
Operations Manager

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
SHANGHAI BRANCH
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan East -1 Road
Shanghai 200002
BEIJING BRANCH
1st Floor, New China Insurance Tower
(NCI Tower)
No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022
XIAMEN BRANCH
1st - 2nd Floor, Xiamen Top Plaza
No.2 Zhenhai Road, Siming District
Xiamen, Fujian 361001
SHENZHEN BRANCH
1st Floor, Unit 12, Hua Rong Building
No.178 Mintian Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong 518048
CHONGQING BRANCH
1st Floor (L104 & L105) and
38th Floor (Unit A)
HNA Poly International Plaza
No.235 Minsheng Road
Yuzhong District, Chongqing 400010

Tel. (86-21) 2329-0100

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

Mr. Charoenlarp Thammanichanond
Chief Executive Officer

Tel. (86-21) 2329-0100

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

Ms. Supamard Yu
Branch Manager
- Shanghai Branch

Tel. (86-10) 6569-0088

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

Mr. Watcharapong Pornchaichanakit
Branch Manager
- Beijing Branch

Tel. (86-592) 297-9889

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

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

Tel. (86-755) 3396-5800 Fax. (86-755) 3396-5840 Ms. Yaowaluck Pawijit
Swift: BKKBCNSHSZN Branch Manager
- Shenzhen Branch
Tel. (86-23) 6037-2300

Fax. (86-23) 6037-2343 Mr. Wu Chieh-Shan (Jason)
Swift: BKKBCNSHCQG Branch Manager
- Chongqing Branch

Tel. (62-21) 523-7788

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

PT BANK PERMATA TBK
INDONESIA
HEAD OFFICE
WTC II, 30th Floor
JL. Jend Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
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Mr. Chalit Tayjasanant
President Director
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