
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเก่ียวกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่1

ตารางที่ 1 ประวัติผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ประสบการณทํางาน

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย พงศธร สิริโยธิน
ประธานกรรมการ

51 − ปริญญาเอก, เศรษฐศาสตร,
University of Cincinnati,
U.S.A.

− ปริญญาโท, เศรษฐศาสตร,
California State University,
U.S.A.

− ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร,
California State University,
U.S.A.

0% ธ.ค. 2544-
ปจจุบัน

2545-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน

2538-2540

2535-2537

2530-2535

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงการคลงั

รองเลขาธิการนายกรัฐ
มนตรี

ผูจัดการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต
บริษัท บริจวิว จํากัด/ธุรกิจโรงแรม
บริษัท กรงุไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด/
ธุรกิจประกันภัย
กระทรวงการคลงั/รัฐบาล

สํานักนายกรัฐมนตรี/รัฐบาล

ฝายประธานกรรมการบริหาร/ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่2

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย รังสิน สืบแสง
กรรมการ

53 − ปริญญาโท, บรหิารธุรกิจ
สาขาการเงิน, St. Louis
University, U.S.A.

− ปริญญาตรี, บรหิารธุรกิจ
สาขาการเงิน, Loyola
University, U.S.A.

− ปริญญาบัตร, หลกัสูตรการ
ปองกันราขอาณาจักรภาครฐั
รวมเอกชน

0% 2545-ปจจุบัน

2545-2545

2542-ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน

2535-2541

2535-2541

กรรมการ

กรรมการ และ กรรมการ
บริหาร

อนุกรรมการการจัดการ
การลงทุน

กรรมการ

ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต

ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
ธนาคาร

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ/ธรุกิจกอง
ทุน

บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)/
ธุรกิจสิ่งทอ

บริษัทหลักทรพัยวชิรธนทุน จํากัด/ธุรกิจการ
เงิน

บริษัท ทุนรวมการ จํากัด/ธุรกิจการเงิน



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่3

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง อายุ

(ป)
คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย อัครรัตน ณ ระนอง
กรรมการ

49 − ปริญญาโท, บรหิารธุรกิจ,
Marshall University, U.S.A.

− ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร,
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

0% 2544-ปจจุบัน

2539-ปจจุบัน

2538-2539

2533-2538

กรรมการ

กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต
บริษัทหลักทรพัย เพื่อธุรกิจหลักทรพัย
จํากัด/ธุรกิจหลักทรพัย
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย การทุนไทย จํากัด
(มหาชน)/ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย
ฝายบริหารการเงิน/ธนาคารซิติ้แบงก เอ็น
เอ/ธุรกิจธนาคาร

นางสาว ชนาทิพย โปษยานนท
กรรมการ

63 − ปริญญาโท, บรหิารธุรกิจ
(การเงิน), Central
Michigan University, U.S.A.

- ปริญญาตรี,
พาณิชยศาสตรและการ
บัญช,ี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

0% 2545-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน

2540-2545

2541-2543

กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิและประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการตามมาตรา 30

รองผูอํานวยการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ
ศึกษา/รัฐบาล
บริษัท หินออน จํากัด/ธุรกิจวัสดุกอสราง
บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จํากัด (มหาชน)/
ธุรกิจเงินทุน
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน/
รัฐบาล
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง/กระทรวงการ
คลัง/รัฐบาล



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่4

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง อายุ

(ป)
คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย ชาญยุทธ ปทุมารกัษ
กรรมการ

59 − ปริญญาโท, พาณิชยศาสตร
มหาบัณฑิต,
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

− ปริญญาตรี, พาณิชยศาสตร
บัณฑิต,
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

− ปริญญาตรี, นิติศาสตร
บัณฑิต,
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

0% 2543-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน
2542-2544
2541-2542

2540-2541

2535-2540

2532-2535

กรรมการ

ผูตรวจราชการ
รองอธิบดี
สรรพากรภาค

เจาหนาที่ตรวจสอบภาษ ี9
ชช.

สรรพากรเขตพื้นที่

สรรพากรจังหวัด

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต
กระทรวงการคลงั/รัฐบาล
กรมสรรพากร/รัฐบาล
สํานักงานสรรพากรภาค 5 (กรมสรรพากร)/
รัฐบาล

สํานักงานมาตรฐานกรรมวิธีภาษ ี(กรม
สรรพากร)/รัฐบาล
สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 2,5,8 (กรม
สรรพากร)/รัฐบาล
สํานักงานสรรพากรจังหวัดชัยนาท,นนทบุรี
(กรมสรรพากร)/รัฐบาล



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่5

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาว พิมพเพ็ญ ลัดพลี
กรรมการ

32 − ปริญญาเอก, Economics,
University of Southampton
U.K.

− ปริญญาโท, MBA Finance,
University of Exeter, U.K

− ปริญญาตรี, Economics,
California State University,
Northridge U.S.A.

0% 2545-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2539-ปจจุบัน
2535-2538

กรรมการ

ผูชวยที่ปรึกษารัฐมนตรีวา
การกระทรวงการคลัง

เศรษฐกร
นักเศรษฐศาสตร

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต
กระทรวงการคลงั/รัฐบาล

กระทรวงการคลงั/รัฐบาล
สถาบันวิจัยภัทร/เงินทุนหลักทรัพยภัทร
ธนกิจ/ธุรกิจการเงิน



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่6

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย สุรัตน พลาลิขิต 55 − ปริญญาเอก, เคมี, The Ohio
State University U.S.A.

− ปริญญาโท, เคมี, The Ohio
State University U.S.A.

− ปริญญาตรี, เคมี,
มหาวทิยาลัยมหิดล

0% 2545-ปจจุบัน

2545-ปจจุบัน

2545-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน

2535-ปจจุบัน

2532-2535
2525-2531

2523 - 2525

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

รองผูจัดการตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต
บริษัท กรงุไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส
จํากัด/ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)/
ธุรกิจการสื่อสาร
บริษัท เซ็ทเทรดดอทคอม จํากัด
บริษัทหลักทรพัย เพื่อธุรกิจหลักทรพัย จํากัด
(TSFC)/ธุรกิจหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
First Bangkok City Bank/ธุรกิจธนาคาร

Chase Manhattan Bank (Bangkok)/ธุรกิจ
ธนาคาร



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่7

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย นิวัตต จิตตาลาน
กรรมการผูจัดการ

51 − ปริญญาโท, บรหิารการ
ศึกษา, University of
Kansas at Emporia, U.S.A.

− ปริญญาตรี, ศึกษาศาสตร,
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี

0% 2539-ปจจุบัน

2535–2539

2534-2535

2532 - 2534

2531-2532

2529-2531

2527-2529

2524-2527

กรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการ และ ผูบริหาร
โครงการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต

โครงการโรงพยาบาล/บริษัทราชเวชจํากัด/
สาธารณสุข
ฝายทรพัยากรบุคคล/ธนาคาร ซิตี้แบงค เอ็น
เอ จํากัด/ธุรกิจธนาคาร
ฝายทรพัยากรบุคคลและการพัฒนา/โรงแรม
ทวนิทาวเวอรส แทรเวิล ลอดจ/ธุรกิจโรงแรม
ฝายการตลาด/บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส
(ไทย) จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต
ฝายสถาบันการเงิน/บริษัท อเมริกัน
เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต
ฝายทรพัยากรบุคคลและการจัดการ/บริษัท
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด/ธุรกิจบัตร
เครดิต
ฝายบุคคลและการจัดการ/บริษัท อเมริกัน
เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่8

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย ธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล
รองกรรมการผูจัดการ

47 − ปริญญาโท, บรหิารธุรกิจ
(การจัดการ), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี, Agricultural
Economic, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

0% 2539 –ปจจุบัน

2529-2539

2527-2529

รองกรรมการผูจัดการ

Vice President

หัวหนาฝาย

ฝายปฏิบัติงาน/บรษิัทบัตรกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)/ธุรกิจบัตรเครดิต
ฝาย  Operation/ธนาคารซิตี้แบงค เอ็นเอ
(ประเทศไทย) จํากัด/ ธุรกิจธนาคาร
ฝาย Credit &Collection,Authorization,
Fraud Control/บริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต

นาย วิโรจน ศุภพพิัฒน
รองกรรมการผูจัดการ

56 - ปริญญาโท, บรหิารธุรกิจ,
Hardin Simmon University,
Texas U.S.A.

− ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร
(การเงินและการธนาคาร)
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

0% 2540 –ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน

2532-2535

2525-2531

2518-2524

รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการ

รองผูจัดการ

ผูจัดการสํานักนานาเหนือ

หัวหนาศูนยฝกอบรม
พนักงาน

สายการตลาดและการขาย/บริษัทบัตรกรุง
ไทย จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต
บริษัท Woody & Sons Wood Product Co.,
Ltd /ธุรกิจเฟอรนิเจอรเพื่อการสงออก
ฝายธุรกิจตางประเทศ/ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
สํานักนานาเหนือ/ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
ฝายทรพัยากรบุคคล/ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่9

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

คุณ สุดาพร จันทรวัฒนากุล
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน
และบญัชี

44 − ปริญญาโท, การเงินและ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม

− ปริญญาตรี, คณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญช ี(วิชา
เอกบญัช)ี, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

− ประกาศนียบัตร, Mini MBA,
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

0% 2540 –ปจจุบัน

2533-2540

2530-2533

2523-2530

ผูอํานวยการอาวุโส

Vice President

หัวหนาหนวย

Chief Accoutant

ฝายการเงินและบัญช/ีบรษิัทบัตรกรงุไทย
จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจบัตรเครดิต
Accounting Department รับผิดชอบทั้ง
Retails Banking และBank Cards/ธนาคาร
ซิตี้แบงค เอ็นเอ/ธุรกิจธนาคาร
ฝายบัญชีศูนยบัตรเครดิต/ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา สํานักงานใหญ/ธุรกิจธนาคาร
ฝายการเงินและบัญช/ีบริษัทศรีไทยปศุสัตว
จํากัด/ธุรกิจเกษตรกรรม

นาย พงษศักดิ์ ศรุติปกรณ
ผูอํานวยการอาวุโส

44 − ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราม
คําแหง

− ประกาศนียบัตร Mini MIS,
The Association of Thai
Computer Industry

− ประกาศนียบัตร Mini MBA,
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

0% 2540-ปจจุบัน

2538-2540

2531-2538

2525-2531

ผูอํานวยการอาวุโส

Unit Head & Assistant
Vice President

Specialist & Assistant
Vice President

Analyst & Project Leader

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ/บริษัท บัตรกรุง
ไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจบัตรเครดิต
ฝายบริการธุรกิจ/ธนาคารซิตี้แบงค เอ็นเอ /
ธุรกิจธนาคาร
ฝายปฏิบัติการและควบคุมบัตรเครดิต สาย
บัตรเครดิตธนาคาร/ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
สวนวิจัยการตลาด ฝายพัฒนาธุรกิจ/
ธนาคาร กรงุเทพ จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
ธนาคาร



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่10

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาง พิทยา วรปญญาสกุล
ผูอํานายการอาวุโส

41 − ปริญญาตรี, บรหิารธุรกิจ
การทองเที่ยว, มหาวิทยาลัย
ฮาวาย, U.S.A.

− หลักสูตรเลขานุการ, โรง
เรียนพระกุมารเยซูวิทยา

0% 2545-ปจจุบัน

2542-2544

2540-2542

2538-2540

2537-2538

2536-2537

ผูอํานวยการอาวุโส

ผูอํานวยการ

ผูจัดการอาวุโส

ผูอํานวยการ

ผูจัดการ

ผูจัดการ

ฝายการตลาดสมาชิกบัตรและพัฒนาธุรกิจ/บริษัท
บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจบัตรเครดิต

ฝายการตลาดสมาชิกบัตรและพัฒนาธุรกิจ/ บริษัท
บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจบัตรเครดิต

ฝายการตลาดสมาชิกบัตรและพัฒนาธุรกิจ/ บริษัท
บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจบัตรเครดิต

ฝายพัฒนาธุรกิจ กลุมธุรกิจบันเทิง/บริษัทสยามทีวี
แอนดคอมมิวนิเคชั่น จํากัด/ธุรกิจบันเทิง

แผนก National Key Accounts /บริษัท อเมรกิัน
เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต

แผนกนิเทศนสัมพันธ/บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส
(ไทย) จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่11

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย ชุติเดช  ชยุติ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝาย
Corporate Finance and
Planning

40 − M.S. (Industrial
Technology), Indiana State
University, U.S.A.

− MBA, Indiana State
University, U.S.A.

− พาณิชยศาสตรบัณฑิต, วิชา
เอกบริหารอุตสาหการ,คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

0% 2545 –ปจจุบัน

2541 – 2545

2538-2541

2536-2538

2534-2535

ผูอํานวยการอาวุโส

ผูชวยเลขาธิการ

ผูจัดการอาวุโสฝาย

ผูจัดการฝาย

ผูจัดการฝาย

ฝาย Corporate Finance and Planning/
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
บัตรเครดิต

องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน/
รัฐบาล

ฝายวางแผนและพัฒนาธรุกิจและสํานกั
กรรมการผูจัดการ/ บรษิัทเงินทุนหลักทรัพย
วอลลสตรีท จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจเงินทุน
หลักทรพัย

ฝายวางแผนและพัฒนาธรุกิจ/บริษัทเงินทุน
หลักทรพัย วอลลสตรีท จํากัด (มหาชน)/
ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย

ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย/บรษิัทเงินทุนหลัก
ทรพัย วอลลสตรีท จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
เงินทุนหลักทรัพย



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่12

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย ปยศักดิ์ เตชะเสน
ผูอํานวยการอาวุโส กลุมงาน
บริหารทรัพยากร

38 − ปริญญาโท, รัฐศาสตร, The
School of Public
Administration University
of Southern California,
U.S.A.

− ปริญญาตรี, รัฐศาสตร,
มหาวทิยาลัยรามคําแหง

0% 2545-ปจจุบัน

2542-2545

2539-2542

2538-2539

2536-2538

ผูอํานวยการอาวุโส

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยผูอํานวยการฝาย

ผูจัดการสวนวาจางและ
อัตรากําลัง
ผูชวยผูจัดการ

กลุมงานบริหารทรัพยากร/บริษัท บัตรกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจบัตรเครดิต
สายงานทรพัยากรบุคคลและธุรการ/ Bangkok
Capital Alliance/ ธุรกิจการเงิน
ฝายทรพัยากรบุคคล/บริษัท หลักทรพัย เอก
ธํารง จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจหลักทรัพย
ฝายทรพัยากรบุคคล/บริษัทหลักทรพัย เอก
ธํารง จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจหลักทรัพย
สวนงานคาจางและสวัสดิการ ฝายทรพัยากร
บุคคล/ธนาคาร ซิติ้แบงก เอ็นเอ/ธุรกิจ
ธนาคาร



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่13

ประสบการณทํางาน
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศกึษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาง เบญจภรณ  ชินะพงศ
ประเสริฐ
ผูอํานวยการอาวุโส
ฝาย Customer Relationship
Management

45 − ปริญญาโท, คณะบริหาร
ธุรกิจ  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

− ปริญญาตรี, คณะอกัษร
ศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม
อันดับ 1)

0% 2545-
ปจจุบัน

2543-2545

2539-2543

2538-2539

2523-2538

ผูอํานวยการอาวุโส

Quality and Customers
Service Director
ผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

หัวหนาสวน

ฝาย Customer Relationship Management /
บริษัทบัตรกรุงไทยจํากัด (มหาชน)/ธุรกิจบัตร
เครดิต
ฝาย Quality and Customer Service/ธนาคาร
ซิตี้แบงก เอ็นเอ/ธุรกิจธนาคาร
ฝาย Cash Management Operation /ธนาคาร
ซิตี้แบงก เอ็นเอ/ธุรกิจธนาคาร
ฝาย Cash Management Operation /ธนาคาร
ซิตี้แบงก เอ็นเอ/ธุรกิจธนาคาร
สวนสินเชื่อสินคาออก/สวนบิลสินคาออก/
ธนาคารกสิกรไทย/ธุรกิจธนาคาร

นางสาว สุทธิรา ธัญญวานิช
ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
Knowledge Management

36 − Master of Science, Iowa
State University, U.S.A.

− วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

0% 2545–
ปจจุบัน
2545

2539–2545

ผูอํานวยการอาวุโส

ผูจัดการโครงการประจํา
เอเชยีแปซิฟก

ผูจัดการสํานักงานตัวแทน
ประจําประเทศไทยและที่
ปรึกษาอาวุโสเอเชียใต

ฝาย Knowledge Management/บริษัทบัตรกรุง
ไทย (มหาชน) จํากัด/ธุรกิจบัตรเครดิต
บริษัท Convergys Pte.

บริษัท SGI Pte.



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนาที ่14

ตารางที่ 2 กรณีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่น หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ

รายชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

นาย พงศธร สิริโยธิน x ////
นาย อัครรัตน ณ ระนอง / //
นางสาว ชนาทิพย โปษยานนท / / / /
นาย ชาญยุทธ ปทุมารักษ / /
นาย สุรัตน พลาลิขิต / x / x
นาย วิโรจน ศุภพพิัฒน / /
หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, /// = ที่ปรึกษา, //// = รองกรรมการผูจัดการ

1 = ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2 = บริษัทหลักทรพัย เพื่อธุรกิจหลักทรพัย จํากัด
3 = บริษัท เงินทุนสินเอเชยี จํากัด (มหาชน)
4 = กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
5 = บริษัท หินออน จํากัด
6 = บริษัท ปุยแหงชาติ จํากัด
7 = บริษัท กรงุไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด
8 = บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด
9 = บริษัท เซ็ทเทรดดอทคอม จํากัด
10 =บริษัท Woody & Sons Wood Product Co., Ltd


