เอกสารเพิม่ เติม ประกอบวาระที่ 5

5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุผ ล ข้ อบั งคับ ของธนาคาร ข้ อ 22 ก าหนดให้ “ในการประชุ มสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี ทุกครั้ง
ให้ ก รรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่ งในสามเป็ น อัตรา ถ้ าจ านวนกรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ ตรงเป็ น สามส่ วนไม่ ไ ด้
ก็ ใ ห้ อ อกโดยจ านวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม กรรมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระในคราวแรกและ
คราวที่สอง ถ้ามิได้ทาความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (4) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน
ผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งกระทาให้ตาแหน่งว่างลง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่ม
จานวน”
ความเห็ น คณะกรรมการ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ มี ก รรมการที่ อ อกจากต าแหน่ ง ตามวาระ จ านวน 4 คน ได้ แ ก่
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส โดย
ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นเสนอรายชื่อบุ คคลที่มีคุณ สมบั ติเหมาะสม เพื่ อเข้ ารั บ การพิ จ ารณาเลื อกตั้ งเป็น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มี
ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการราย นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กลับเข้า
เป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่ องจากบุ คคลทั้ ง 4 คนดังกล่ าว เป็ น ผู้ ที่ มีคุณ วุ ฒิ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของ
ธนาคาร ตลอดจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับ
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่หน่วยงานกากับ
และธนาคารกาหนด โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หน้า 1 ของจานวน 11 หน้า

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุน้ ควรเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายไกรฤทธิ์
นายปุณณิศร์
นายธันวา
นายธีระพงษ์

อุชุกานนท์ชัย
ศกุนตนาค
เลาหศิริวงศ์
วงศ์ศิวะวิลาส

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
สาหรับนโยบายการสรรหากรรมการ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หน้าที่ 145-148

หน้า 2 ของจานวน 11 หน้า

ชื่อ - ชือ่ สกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง
อายุ
สัญชาติ

นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชัย
กรรมการธนาคาร

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007 ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
15 ตุลาคม 2558
5 ปี 4 เดือน

การอบรม

ตาแหน่งปัจจุบนั (ธนาคาร)
วันที่รับตาแหน่งกรรมการ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
จนถึงปัจจุบนั
ตาแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

ลักษณะความสัมพันธ์

65 ปี
ไทย

บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง
- ประธานกรรมการ บมจ.ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กากับดูแลกิจการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จานวน 7 แห่ง
- ประธานกรรมการ บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
- ประธานกรรมการ บจ.อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
- กรรมการ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
- ประธานกรรมการ บจ.วี.บอดี้ แอนด์ เพนท์
- ประธานกรรมการ บจ.วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
- ประธานกรรมการ บจ.วี. ออโต้เซลส์
- ประธานกรรมการ บจ.วี. คอนกลอมเมอเรท
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ปตท.
- ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
- กรรมการ บมจ.ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม
- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
- กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน
บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวติ
การถือหุน้ ธนาคาร
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ญาติ กั บ กรรมการรายอื่ น /ผู้ บ ริ ห าร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย

ปี 2564 - ปัจจุบัน
ปี 2557 - ปัจจุบัน

ปี 2564 - ปัจจุบัน
ปี 2563 - ปัจจุบัน
ปี 2557 - ปัจจุบัน
ปี 2547 - ปัจจุบัน
ปี 2543 - ปัจจุบัน
ปี 2541 - ปัจจุบัน
ปี 2541 - ปัจจุบัน
ปี 2561 - ปี 2563
ปี 2560 - ปี 2562
ปี 2554 - ปี 2555
ปี 2554 - ปี 2555
ปี 2549 - ปี 2555
ปี 2544 - ปี 2554
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

หน้า 3 ของจานวน 11 หน้า

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริ ษัทย่อย/
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในปั จ จุ บั น หรื อ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา โดยเป็นกรรมการที่มีอานาจ
ลงนามผูกพันแทนธนาคารร่วมกับกรรมการธนาคารอีก 1 คน
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
(ไม่มีอานาจลงนาม) บมจ.ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม กรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกากับดูแล
กิ จการ (ไม่ มี อ านาจลงนาม) บมจ.แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิ ส และ
กรรมการ (ไม่มีอานาจลงนาม) บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค และ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ บมจ.ปตท. ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่า
เกินกว่ายี่สิบล้านบาท
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม
ที่มีการพิจารณาในครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม
(ปี 2563) - คณะกรรมการธนาคาร
25/26 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
44/46 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
12/12 ครั้ง
(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร
5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
2/2 ครั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการ ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
ในการเลือกตั้งกรรมการ
กากับดูแลความเสี่ยง มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
ของธนาคาร มี ส่ วนร่ วมในการพิ จารณากลั่ นกรองหรื ออนุ มั ติ สิ นเชื่ อ ปรั บปรุ งหนี้ ตั ดหนี้ สูญ
การกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินดาเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกากับ
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยที่ผ่านมาได้ทาหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้นาความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด บริหารความเสี่ยง
และการจัดการนวัตกรรม ช่วยในการกาหนดนโยบายตลอดจนการให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการ
น าไปใช้ บ ริ ห ารจั ด การการด าเนิ น งานของธนาคารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล
สามารถเจริ ญ เติบโตได้อย่า งแข็งแรงและมั่ นคงอย่างยั่ งยืน เป็ น ผู้ มี คุ ณสมบั ติค รบถ้วนตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็น
ควรเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : ประวัติของนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
หน้า 4 ของจานวน 11 หน้า

ชื่อ - ชือ่ สกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค

อายุ

62 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020 ของ IOD
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 10/2019 ของ IOD
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 ของ IOD
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 ของ IOD
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016 ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009 ของ IOD
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิตี้แบงก์
- หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody
- หลักสูตร Regional Workshop "Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by World Bank
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital
Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

การอบรม

กรรมการธนาคาร

ตาแหน่งปัจจุบนั (ธนาคาร)

กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง

วันที่รับตาแหน่งกรรมการ

28 มกราคม 2558

จานวนปีที่เป็นกรรมการ
จนถึงปัจจุบนั
ตาแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

6 ปี 1 เดือน

ประสบการณ์การทางาน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จานวน 1 แห่ง
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไทยกอง
- กรรมการผู้จดั การ บจ.ไอคิวพลัสแอนด์แมเนจเมนท์

ปี 2560 - ปัจจุบัน
ปี 2558 - ปี 2560
ปี 2546 - ปี 2559

หน้า 5 ของจานวน 11 หน้า

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุน้ ธนาคาร
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริ ษัทย่อย/
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในปั จ จุ บั น หรื อ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา โดยเป็นกรรมการที่มีอานาจลงนาม
ผูกพันแทนธนาคารร่วมกับกรรมการธนาคารอีก 1 คน
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษใน
วาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม
(ปี 2563) - คณะกรรมการธนาคาร
24/26 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
46/46 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
12/12 ครั้ง
(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร
5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
2/2 ครั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการ ปัจจุบันดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
ในการเลือกตั้งกรรมการ
มีส่วนร่วมที่สาคัญในการกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปีของธนาคาร
รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ การกาหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง การดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดาเนินการตาม
นโยบายและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ธ นาคารและหน่ ว ยงานก ากั บ ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดาเนินธุ รกิจ ของธนาคาร โดยที่ผ่านมาได้ทาหน้าที่ด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั้ ง ได้ น าความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารความ
เสี่ยง ช่วยบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงอย่างยั่งยืน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : ประวัติของ นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
หน้า 6 ของจานวน 11 หน้า

ชื่อ - ชือ่ สกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 ของ IOD
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 ของ IOD
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 ของ IOD
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 ของ IOD
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 ของ IOD
- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 ของ IOD
- IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
- IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่
4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital
Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562
สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการ
กากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง

การศึกษา
การอบรม

ตาแหน่งปัจจุบนั (ธนาคาร)
วันที่รับตาแหน่งกรรมการ

กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ

26 มกราคม 2559

จานวนปีที่เป็นกรรมการ
5 ปี 1 เดือน
จนถึงปัจจุบนั
จานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 8 ปี 3 เดือน
จนครบวาระ
หน้า 7 ของจานวน 11 หน้า

ตาแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ
ปี 2557 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บมจ.บีซีพีจี
ปี 2561 - ปัจจุบัน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จานวน 3 แห่ง
- กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลศุภมิตร
ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการอานวยการสนับสนุนการวิจัยและ
ปี 2562 - ปัจจุบัน
นวัตกรรม สานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2562 - ปี 2563
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ปี 2561 - ปี 2562
- ประธานกรรมการ บมจ.ฮิวแมนิกา้
ปี 2558 - ปี 2562
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีโอที
ปี 2557 - ปี 2561
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
ปี 2554 - ปี 2560
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ปี 2558 - ปี 2559
ตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซี่บาย
ปี 2554 - ปี 2559
- ไม่มี การถือหุน้ ธนาคาร
- ไม่มี การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
- ไม่มี การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริ ษัทย่อย/
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในปั จ จุ บั น หรื อ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอานาจลงนาม) บมจ.ทีพีบีไอ และ
ในช่ วง 2 ปี ที่ ผ่านมา เคยด ารงต าแหน่ งกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ (ไม่มีอานาจลงนาม) การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวงเงินกู้ยืม
และภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

การมีส่วนได้เสียพิเศษใน
วาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม
(ปี 2563) -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการอิสระ

26/26 ครั้ง
20/20 ครั้ง
12/12 ครั้ง
12/12 ครั้ง
4/4 ครั้ง
หน้า 8 ของจานวน 11 หน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ
ในการเลือกตั้งกรรมการ

(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร
5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ
0/0 ครั้ง
ปัจจุบันดารงตาแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ซึ่งในฐานะกรรมการอิสระได้ทา
หน้าที่กรรมการที่สมบูรณ์โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดาเนินธุรกิจ
ของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการพิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับค่าตอบแทนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
และยังเคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีบทบาทที่สาคัญในการกากับดูแลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
การดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยที่ผ่านมาได้ทาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต รวมทั้ ง ได้ น าความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ และทั ก ษะความเชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุ คคล และวิศวกรรมศาสตร์ ในการช่วยบริหารจัดการ
องค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง
และมั่นคงอย่างยั่งยืน สาหรับกรณีการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร เมื่ อพิจารณาตามหลักมาตรา 89/7
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวั ง และความซื่อสัตย์สุจริต) แล้วเห็นว่า เป็น
การดาเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับและนิยามกรรมการอิ สระของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย จึ ง เห็ น ควรเลื อ กตั้ ง นายธั น วา เลาหศิ ริ ว งศ์ กลั บ เข้ า ด ารงตาแหน่ ง
กรรมการและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : ประวัติของนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
หน้า 9 ของจานวน 11 หน้า

ชื่อ - ชือ่ สกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 ของ IOD
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
21 ธันวาคม 2563
2 เดือน

การศึกษา
การอบรม

ตาแหน่งปัจจุบนั (ธนาคาร)
วันที่รับตาแหน่งกรรมการ

กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ

จานวนปีที่เป็นกรรมการ
จนถึงปัจจุบนั
จานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ปี 4 เดือน
จนครบวาระ
ตาแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จานวน 6 แห่ง
- กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและ
การจัดการ) สานักงานศาลยุติธรรม
- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประสบการณ์การทางาน
ลักษณะความสัมพันธ์

ปี 2560 - ปัจจุบัน
ปี 2563 - ปัจจุบัน
ปี 2563 - ปัจจุบัน
ปี 2562 - ปัจจุบัน
ปี 2562 - ปัจจุบัน
ปี 2561 - ปัจจุบัน
ปี 2560 - ปัจจุบัน

- รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปี 2558 - ปี 2560
การถือหุน้ ธนาคาร
- ไม่มี การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
- ไม่มี ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
- ไม่มี การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย
หน้า 10 ของจานวน 11 หน้า

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในปั จ จุ บั น หรื อ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ (ไม่ มี อ านาจลงนาม) บมจ.บางจาก
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกิน
กว่ายี่สิบล้านบาท
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

การมีส่วนได้เสียพิเศษใน
วาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม
(ปี 2563) - คณะกรรมการธนาคาร
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
0/0 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ
1/1 ครั้ง
(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร
5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ
0/0 ครั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการ ปัจจุบันดารงตาแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ซึ่งในฐานะกรรมการอิสระได้ทาหน้าที่
ในการเลือกตั้งกรรมการ
กรรมการที่สมบูรณ์โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี้ยังดารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับการปฏิบั ติ ตาม
กฎเกณฑ์ มีบทบาทสาคัญในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการกากับดู แล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยที่ผ่านมาได้ทาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้ งได้ น าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทั กษะความเชี่ ยวชาญด้ านกฎหมาย
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน การบริหารจัดการ ในการช่วยบริหารจัดการองค์กรของธนาคาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงอย่างยั่งยืน
สาหรับกรณีการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จกั บธนาคาร เมื่ อพิ จารณาตามหลั กมาตรา 89/7 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ หลั กทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต) แล้ว เห็นว่า เป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับและนิยามกรรมการ
อิสระของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ : ประวัติของนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
หน้า 11 ของจานวน 11 หน้า

