รายงานประจำาปี 2563 —

คณะกรรมการธันิาคารและ
ผูบ
้ ริหารระดำับสำูง
คณะกรรมการธันิาคาร

คณะกรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง

ปีระธัานิ

ปีระธัานิ

กรรมการ

กรรมการ

นิายปิติ สุิทธิิอำานิวย

นิายเด้ช่า ตุลานิันิท์
พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ /1
นิายโกวิทย์ โปษียานินิท์
นิายอรุณ์ จ่ิรช่วาลา
นิายสุิงหั์ ตังทัตสุวัสุด้ิ�
นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
นิายพรเทพ พรประภา
นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ
นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล
นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ /2
นิายพิเช่ฐ ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ /2
นิายช่าติศิริ โสุภณ์พนิิช่
นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายช่าญศักด้ิ� เฟื้้�องฟืู้
นิายจ่รัมิพร โช่ติกเสุถื้ยร
นิายบีุ้ญสุ่ง บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์

เลขานิ้การบริษท
ั

นิายอภิช่าต รมิยะรูป

คณะกรรมการติรวัจำสำอบ
ปีระธัานิ

นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ /3

กรรมการ

หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
นิายอรุณ์ จ่ิรช่วาลา

เลขานิ้การ

นิายพรเทพ กิจ่สุนิาโยธิินิ

คณะกรรมการสำรรหาและกำาหนิดำค่าติอบแทนิ
ปีระธัานิ

นิายโกวิทย์ โปษียานินิท์

กรรมการ

นิายพรเทพ พรประภา
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล /4

นิายอรุณ์ จ่ิรช่วาลา
นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล

เลขานิ้การ

นิายก้รติ ไหัลสุาธิิต

คณะกรรมการกำากับดำูแลกิจำการ
ปีระธัานิ

นิายปิติ สุิทธิิอำานิวย

กรรมการ

นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์

เลขานิ้การ

นิายเวทิศ อัศวมิังค่ละ

คณะกรรมการบริหาร
ปีระธัานิ

นิายเด้ช่า ตุลานิันิท์

กรรมการ

นิายสุิงหั์ ตังทัตสุวัสุด้ิ�
นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
นิายช่าติศิริ โสุภณ์พนิิช่
นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายช่าญศักด้ิ� เฟื้้�องฟืู้
นิายจ่รัมิพร โช่ติกเสุถื้ยร
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์

กรรมการผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่

นิายช่าติศิริ โสุภณ์พนิิช่

กรรมการรองผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่

นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายช่าญศักด้ิ� เฟื้้�องฟืู้
นิายบีุ้ญสุ่ง บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์

เลขานิ้การ

นิางรัช่นิ้ นิพเมิ่อง

หัมิายเหัตุ :

/1
/2
/3
/4

พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ ลาออกจ่ากการเป็นิกรรมิการ เมิ่�อวันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563
นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ และ นิายพิเช่ฐ ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการ เมิ่�อวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ 2563
นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ เมิ่�อวันิท้� 1 มิกราค่มิ 2564
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ เมิ่�อวันิท้� 23 มิกราค่มิ 2563

99

100 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ผูบ
้ ริหารระดำับสำูง
นิายบ้ญสำ่ง บ้ณยะสำาระนิันิท์

• กรรมิการรองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้จ่ัด้การสุายบี้ริหัารการเงินิ
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท บี้้บี้้แอล (เค่แมินิ) จ่ำากัด้

Mr. Chong Toh

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• บี้ริษีัทหัลักทรัพย์ บี้ัวหัลวง จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท โรงพยาบี้าลบี้ำารุงราษีฎร์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท ปูนิซึ่้เมินิต์ เอเซึ่้ย จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัทหัลักทรัพย์จ่ัด้การกองทุนิ บี้างกอกแค่ปปิตอล จ่ำากัด้
• Asia Landmark Fund Limited
• Asia Landmark Master Fund Limited
• Asia Landmark (US) Fund Limited
• NSR SEA Fund
• ธินิาค่ารพ้ท้ เพอร์มิาตา ท้บี้เ้ ค่

นิางสำาวัสำ้ธัร่ า ศร่ไพบูลย์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท เอนิิว ค่อร์ปอเรช่ั�นิ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้ิซึ่ิเนิสุ ออนิไลนิ์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท ศูนิย์ประมิวลผื่ล จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้างกอก สุมิาร์ทการ์ด้ ซึ่ิสุเทมิ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท ข้อมิูลเค่รด้ิตแหั่งช่าติ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท เนิช่ั�นิแนิล ไอท้เอ็มิเอ็กซึ่์ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท เนิช่ั�นิแนิลด้ิจ่ิทัลไอด้้ จ่ำากัด้

นิางสำาวัรัชีดำา ธั่รธัราธัร

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้างกอก แบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้ ประเทศมิาเลเซึ่้ย
• บี้ริษีัท บี้ริหัารสุินิทรัพย์ทว้ จ่ำากัด้
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้ัวหัลวงเวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้

นิายศิรเิ ดำชี เอือ
� งอ้ดำมสำินิ

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท บี้ัวหัลวงเวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้

นิางรัชีนิ่ นิพเมือง

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้บี้ริหัารงานิทั�วไป และสุายทรัพยากรบีุ้ค่ค่ล
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• ไมิ่มิ้

นิายไชียฤทธัิ� อนิ้ชีติ
ิ วัรวังศ์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้กิจ่การธินิาค่ารต่างประเทศ และ
ผืู่้จ่ัด้การสุายสุาขาต่างประเทศ กิจ่การธินิาค่ารต่างประเทศ
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท บี้้บี้้แอล (เค่แมินิ) จ่ำากัด้
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• บี้างกอก แบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้ ประเทศมิาเลเซึ่้ย

นิางสำาวันิิรมาณ ไหลสำาธัิติ

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้สุายลูกค่้าธิุรกิจ่รายใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท กาโตว์ เฮ้าสุ์ จ่ำากัด้
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• Perennial HC Holdings Pte. Ltd.
• ธินิาค่ารพ้ท้ เพอร์มิาตา ท้บี้เ้ ค่
• บี้ริษีัท ราช่ กรุ�ป จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)

นิายคณิติ สำ่ห์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้ ธิุรกิจ่เค่มิ้ภัณ์ฑ์์ 1 ธิุรกิจ่เค่มิ้ภัณ์ฑ์์ 2 ธิุรกิจ่เค่มิ้ภัณ์ฑ์์ 3
ธิุรกิจ่ลูกค่้าจ่้นิ ธิุรกิจ่ลูกค่้าต่างประเทศ 1 ธิุรกิจ่ลูกค่้าต่างประเทศ 2
และธิุรกิจ่กลุ่มิพิเศษี สุายลูกค่้าธิุรกิจ่รายใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท ท้พ้ท้ ปิโตรเค่มิิค่อลสุ์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท อินิโด้รามิา เวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท อินิโด้รามิา โพล้เอสุเตอร์ อินิด้ัสุตร้�สุ์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท เอ็ช่เอ็มิซึ่้ โปล้เมิอสุ์ จ่ำากัด้

นิายกึกก้อง รักเผ่าพันิธั้์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้จ่ัด้การสุายเทค่โนิโลย้
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท ไทยด้ิจ่ิทัลไอด้้ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้้ซึ่้ไอ (ประเทศไทย) จ่ำากัด้

Mr. Ian Guy Gillard

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้งานิโค่รงการพิเศษีด้้านิเทค่โนิโลย้ ฝ่ายผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• R3 HoldCo LLC.

นิายกอบศักดำิ� ภูติระกูล

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• ไมิ่มิ้
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นายธีวัช ตริีวริริณกึุล /5

• รองผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบบริหารสินเช่�อ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท ซีีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ไทยนามพลาสต์ิกส์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท บัวหลวงเวนเจัอร์ส จัำากัด
• บริษััท พนัสโพลทรี�กรุ�ป จัำากัด

นายท์วีลาภู ฤท์ธีาภูิริมย์

• กรรมการผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ฝ่่ายการประชาสัมพันธ์
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวปิิยะดัา สูุจริิตกึุล

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บริหารสินทรัพย์ทวี จัำากัด

นายปิิยะพันธี์ ท์ยานิธีิ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการฝ่่ายวิจััย
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท มีนาทรานสปอร์ต์ จัำากัด

นายปิณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ธุรกิจัก่อสร�าง ธุรกิจัจััดสรร ธุรกิจัโทรคมนาคม
และผู้้�จััดการ ธุรกิจัโทรคมนาคม สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ�งคอนซีัลแต์นท์ จัำากัด
• บริษััท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ไทยยามาฮ่ามอเต์อร์ จัำากัด
• บริษััท ศรีศักดิ� จัำากัด
• บริษััท ไพโอเนีย แลนด์ จัำากัด

นางเยาวดัี นาคะตะ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ธุรกิจัล้กค�ากลุ่มธุรกิจั 2 ธุรกิจัสถาบันการเงิน ธุรกิจั
การเกษัต์ร และธุรกิจัอุต์สาหกรรมหนัก สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััทหลักทรัพย์ บัวหลวง จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ท่าเร่อระยอง จัำากัด
• บริษััท บีซีีไอ (ประเทศไทย) จัำากัด

นายขจริวุฒิ ตยานุกึริณ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สนับสนุนระบบงาน สายเทคโนโลยี
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท สามารถเทลคอม จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ศ้นย์ประมวลผู้ล จัำากัด

หมายเหต์ุ :
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นายสูงคริาม สูกึุลพริาหมณ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ประนอมหนี�และกฎหมาย บริหารสินเช่�อ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

Mr. Hitoshi Ozawa

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ธุรกิจัล้กค�าญ่ี�ปุ่น สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

Mr. Lin Cheng Leo, Kung

• ผู้้ช� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ Hong Kong and China, in charge of Business
Expansion and IT (China)
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• Ancient Castle Company Limited
• Manyulon Properties Limited
• Step High Company Limited
• Victoria Management Limited
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจัีน) จัำากัด
• World Guide Corporation Limited
• Southern Ocean Investment Limited
• Whodun Limited
• Helping Hand

นายสูอื้าดั ธีีริโริจนวงศ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บีบีแอล (เคแมน) จัำากัด
• บริษััท สำานักหักบัญ่ชี (ประเทศไทย) จัำากัด

นายไกึริสูริ บาริมีอื้วยชัย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ประนอมหนี�และกฎหมาย บริหารสินเช่�อ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางปิริัศนี อืุ้ยยามะพันธีุ์

• ผู้้ช� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ บริหารช่องทางการข้ายและบริการ
Non Branch สายล้กค�าบุคคล
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นายพริเท์พ กึิจสูนาโยธีิน

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบกำากับด้แล
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

102 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

นายท์ัฬห์ สูิริโิ ภูคี

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบงานพิจัารณาสินเช่�อ สายล้กค�าธุรกิจัรายปลีก
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท โต์โยต์�า ลีสซีิ�ง (ประเทศไทย) จัำากัด
• บริษััท สยามเทคนิคคอนกรีต์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท เดอะแพรคทิเคิลโซีล้ชั�น จัำากัด (มหาชน)

นายกึีริติ ไหลสูาธีิต

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบบริหารความเสี�ยง
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท กาโต์ว์ เฮ�าส์ จัำากัด

นางพรินิจ ตุลย์วฒ
ั นจิต

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายปฏิิบัต์ิการสนับสนุน และรับผู้ิดชอบ
ฝ่่ายหลักทรัพย์บริการ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บีบีแอล (เคแมน) จัำากัด
• บริษััท พีซีีซีี แคปปิต์อล จัำากัด

นางสูาวสูุท์ธีิริต
ั น์ พาชีริต
ั น์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ธุรกิจันำ�าต์าล สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางณัฐพริ เหล้อื้งสูุวริริณ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบกิจัการธนาคารต์่างประเทศ (ร่วม)
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บางกอกแร�นช์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท บีบีแอล (เคแมน) จัำากัด

นายธีงชัย อื้านันโท์ไท์ย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รั บ ผู้ิ ด ชอบ ธุ ร กิ จั รถยนต์์ แ ละจัั ก รกล ธุ ร กิ จั อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และอุปกรณ์คอมพิวเต์อร์ ธุรกิจัสิง� ทอและผู้�าสำาเร็จัร้ป ธุรกิจัล้กค�า
กลุม่ ธุรกิจั 1 ธุรกิจับริการ ธุรกิจัล้กค�ากลุม่ ธุรกิจั 4 และธุรกิจันำ�าต์าล
สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท ลาก้น่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จัำากัด (มหาชน)

นายโชค ณ ริะนอื้ง

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายบัต์รเครดิต์
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท ไทย เพย์เมนต์์ เน็ต์เวิร์ก จัำากัด

นางสูาวพจณี คงคาลัย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ บริหารความสัมพันธ์และการข้าย
สายล้กค�าบุคคล
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นายกึนกึศักึดัิ� โมกึขมริริคกึุล

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�อำานวยการล้กค�าธุรกิจัรายกลาง นครหลวง
สายล้กค�าธุรกิจัรายกลาง
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวเบญจพริ ไพริสูุวริริณา

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการบัญ่ชีและการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูุชาดัา สูุขพันธีุถ
์ าวริ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ธุรกิจัเคมีภััณฑ์์ 2 สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท กรุงเทพ ซีินธิต์ิกส์ จัำากัด
• บริษััท บีเอสที อิลาสโต์เมอร์ส จัำากัด
• บริษััท อินโดรามา โพลีเอสเต์อร์ อินดัสต์รี�ส์ จัำากัด (มหาชน)

นางสูาวกึมลริัตน์ สูีลพัท์ธี์กึล
ุ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ปฏิิบัต์ิการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางยุพน
ิ แสูงท์อื้งพิท์กึ
ั ษ์์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ การต์ลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวสูุดัสูงวน ช้สูกึุลธีนะชัย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวธีัญฑิิกึา โพธีิสูมภูริณ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ งานโครงการพิเศษัด�านเทคโนโลยี
ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท พันธวณิช จัำากัด

นางชุติมา กึิจจำานงค์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ สายต์รวจัสอบและควบคุม
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

Mr. Hiroshi Shimamura

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ธุรกิจัล้กค�าญ่ี�ปุ่น สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี
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นายสุุวัช
ั ชััย ทรงวานิิช

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ กิิจการธนาคารต่่างประเทศ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด

นายเวทิิศ อััศวมัังคละ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายทรััพยากรบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

Mr. Kelvin Yoong Tao Foo

• ผู้้ช่� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ลููกค้้าบุุคคล
สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท มอนสเตอร์์ ริิช จำำ�กััด

นางสาวนิิธาวดีี ลิิมโปดม

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ กิิจการธนาคารต่่างประเทศ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายรชฏ เสกตระกููล

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้อำ� �ำ นวยการลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก นครหลวง
สายลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายจงอนัันต์์ อนัันตศัักดิ์์�

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�อำำ�นวยการลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก ต่่างจัังหวััด
สายลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายเจษฎา สุุขบท

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ กลั่่�นกรองสิินเชื่่�อ บริิหารสิินเชื่่�อ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายชลิิต เตชััสอนัน
ั ต์์

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ กิิจการธนาคารต่่างประเทศ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค

นางอรนุุช นำำ�พูู ลสุุขสัันติ์์�

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายการบััญชีีและการเงิิน
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

หมายเหตุุ :
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นายพิิพัฒ
ั น์์ อััสสมงคล

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รัับผิิดชอบ ผลิิตภััณฑ์์ Cash Management และพาณิิชย์์บริิการ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด โรงรัับจำำ�นำำ�ย่่งเส็็ง

นางอธีีตา ภููรีทิ
ี ิพย์์

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ วิิจััยและวิิเคราะห์์ข้้อมููล สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท โมล่่า ดีีไซน์์ จำำ�กััด

นายประเสริิฐ ดีีจงกิิจ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ฝ่่ายทุุนธนกิิจ สายวานิิชธนกิิจ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

นางสาววรพร วิิทยะสิิรินั
ิ น
ั ท์์

• ผู้้ช่� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ บริิหารกลุ่่�มลููกค้้าลัักษณะเฉพาะ
บริิหารกลยุุทธ์์กลุ่่�มลููกค้้าบุุคคล สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท ทีี ทีี ทีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
• บริิษััท ธานิินทร์์อีีเล็็คโทรนิิคส์์ จำำ�กััด
• บริิษััท ธารทิิพย์์ 2000 จำำ�กััด

นายไพศาล เลิิศโกวิิทย์์

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ บริิหารเงิิน
สายบริิหารการเงิิน
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด
• บริิษััท บางกอกมิิตซููบิชิิ ิ ยููเอฟเจ ลิิส จำำ�กััด

นางสาวภููริ์์พ
� รรณ เจริิญสุุข

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายวรพล วทััญญุุตา

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นางสาวพรพิิมล ตรงเที่่�ยงธรรม /5

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นางสาวสุุญาณีี ภููริปั
ิ ญ
ั ญวานิิช /5

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้จั� ดั การ กองทุุน พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ลููกค้้าบุุคคล สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด

