
ล ำดบัที่ บรษิทั ต ำแหน่ง

1 ธ. กรุงเทพ จก. (มหำชน) คุณ ประเสรฐิ  ดจีงกจิ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการฝ่ายทุนธนกจิ

คุณ พสิษิฐ ์ ธรารกัษ์ Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกจิ 

2 ธ. กรุงไทย จก. (มหำชน) คุณ กฤชกร  นนทะนาคร ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้รหิารฝ่าย 

ทมี Debt Capital Market และทมี Investment Banking

3 ธ. กรุงศรอียธุยำ จก. (มหำชน) คุณ ประกอบ  เพยีรเจรญิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่, ผูบ้รหิารสายงานลูกคา้บรรษทัขนาดใหญ่ 

และรกัษาการแทนผูบ้รหิารสายงานวาณิชธนกจิ

คุณ ทติวฒัน ์ อศัเวศน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

4 ธ. กสกิรไทย จก. (มหำชน) คุณ ภานพ  องัศุสงิห์ ผูบ้รหิารสายงานวาณิชธนกจิ

คุณ พรวภิา ต ัง้ตรงจติร ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกจิวาณิชธนกจิ

5 ธ. ซีไอเอม็บี ไทย จก. (มหำชน) คุณ กนตธ์รี ์ ประเสรฐิวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารตลาดตราสารหน้ี

6 ธ. ดอยซแ์บงก ์เอ จ ีสำขำกรุงเทพฯ คุณ ป่านทพิย ์แสนค าเครอื Vice President, Corporate Banking Coverage

คุณ ภมิลภา สนัติโชค Chief Country Officer

7 ธ. ทหำรไทยธนชำต จก. (มหำชน) คุณ ศลัย ์ลมิวรศกัดิ์ ผูบ้รหิารอาวุโสวาณิชธนกจิ

คุณ ณฐักลุ  อรญัญเกษม ผูบ้รหิารวาณิชธนกจิ

8 ธ. ทิสโก ้จก. (มหำชน) คุณ พธิาดา  วชัรศิรธิรรม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรรษทัธนกจิ

คุณ มานพ เพชรด ารงคส์กลุ หวัหนา้ธุรกจิขนาดใหญ่

9 ธ. ไทยพำณิชย ์จก. (มหำชน) คุณ ธนิก  ธราวศิิษฎ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงานธุรกจิตลาดทุน

10 ธ. ยูโอบี จก. (มหำชน) คุณ พศิาล  ขตัติโยทยัวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

คุณ สุดาวลั  อนิทววิฒัน์ ผูอ้  านวยการอาวุโส 

11 ธ. ฮอ่งกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จก. คุณ มนสัวนิ  วนิิจฉยักลุ Director, Wholesale Banking

12 บ. แกรนท ์ธอนตนั เซอรวิ์สเซส จก. คุณ จฬุาภรณ์ น าชยัศิริ กรรมการผูจ้ดัการ-วาณิชธนกจิ

คุณ อดุลพล จารุเกศนนัท์ รองผูอ้  านวยการ

13 บ. คนัทรี่ กรุป๊ แอด๊ไวเซอรี่ จก. คุณ คณสัมน ไวศยวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการ

คุณ วชิาญ มสุีขสบาย ผูอ้  านวยการ

14 บ. แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี่ จก. คุณ ธบิด ี มงัคะลี กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ รตัวรรณ  ธาดารตันมงคล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

15 บ. แคปปิตอล ลิ้งค ์แอด๊ไวเซอรี่ จก. คุณ กสณิ เทยีนชยั ผูจ้ดัการใหญ่

16 บ. แคปปิตอล วนั พำรท์เนอร ์จก. คุณ ปิยะ พงศกรไพศาล ผูอ้  านวยการอาวุโส

คุณ ชยุตม ์ภมรชยัศิรกิจิ ผูอ้  านวยการอาวุโส

17 บ. แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จก. คุณ พชัร  เนตรสุวรรณ กรรมการบรหิาร

18 บ. เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอร ีจก. คุณ ศลษิา  ผวิสานต์ Vice President

คุณ อาภานร ี อนุมานราชธน ผูจ้ดัการท ัว่ไป

19 บ. เจวีเอส ที่ปรกึษำกำรเงนิ จก. คุณ จกัรกฤษณ์ เลาหประสทิธิ์ Executive Director

20 บ. เซจแคปปิตอล จก. คุณ รชันี ชาติบญัชาชยั Senior Executive Vice President

คุณ อมร พริยิะแพทยส์ม Executive Vice President

21 บ. ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จก. คุณ วุฒชิยั ธรรมสาโรช หวัหนา้ฝ่ายวาณิชธนกจิ

คุณ ชยัสทิธิ์  อร่ามมงคลวชิยั Partner

22 บ. ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรกึษำ จก. คุณ ทว ี ทวแีสงสกลุไทย Partner

คุณ สุรศกัดิ์ สุธรรมจารุ Partner

23 บ. เดอะ ควอนท ์กรุป๊ จก. คุณ พรเทพ ศรสีอา้น ประธานกรรมการบรหิาร

คุณ พรีะ ระยามาศ กรรมการผูจ้ดัการ

24 บ. ที่ปรกึษำ เอเซีย พลสั จก. คุณ อโณทยั ศรเีตียเพช็ร ผูอ้  านวยการอาวุโส

รำยช่ือผูแ้ทนบริษทัสมำชิกชมรมวำณิชธนกจิ (ณ พ.ค. 65)

ผูแ้ทนบรษิทั
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25 บ. บียอนดแ์อดไวเซอร ์จก. คุณ สุวรรณา ตนัติศรเีจรญิกลุ กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ ภรชนนั อศัวกติติมากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ

26 บ. เบเคอร ์ทิลลี่ คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี่ คุณ อ านาจ  มงักรพนัธุ์ Partner

เซอรวิ์สเซส (ประเทศไทย) จก. คุณ กรองกาญจน ์นพวรรณ Associate Director

27 บ. พรเีม่ียม พลสั แอด๊ไวเซอรี่ เซอรวิ์สเซส จก. คุณ ไพฑูรย ์ธ ารงกติติคุณ กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ ญาณีรตัน ์เดชกูลพรศิริ รองกรรมการผูจ้ดัการ

28 บ. พีเจเค แคปปิตอล จก. คุณ วรรนพ์มิล ขอประเสรฐิ กรรมการบรหิาร

คุณ จกัรวาล ดุษฎวุีฒกิลุ ทีป่รกึษาทางการเงนิอาวุโส

29 บ. เพลนิจติ แคปปิตอล จก. คุณ ธนาวุธ  ตุลยธญั รองกรรมการผูจ้ดัการ

คุณ ธารณีิ คมเจรญิพร ผูช่้วยผูอ้  านวยการ

30 บ. ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จก. คุณ เดอืนพรรณ ลลีาววิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ จฬุาลกัษณ์ จหุอม กรรมการ

31 บ. ฟินเน็กซ ์แอด๊ไวเซอรี่ จก. คุณ วสุตม ์ บุญชะลกัษี รองกรรมการผูจ้ดัการ

32 บ. ฟิน พลสั แอดไวเซอรี่ จก. คุณ เสกสรรค ์ธโนปจยั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

คุณ นนัทรตัน ์แสงสุวรรณกลุ ผูอ้  านวยการอาวุโส

33 บ. เวลแคป แอดไวเซอรี่ จก. คุณ พพิฒัน ์กติติอคัรเสถยีร กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ ณทพิรดา เลศิเสถยีรชยั ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและการเงนิ

34 บ. เวลท ์พลสั แอด๊ไวเซอรี่ จก. คุณ กฤษณ์  เกดิชนะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

35 บ. สยาม อลัฟา แคปปิตอล จก. คุณ โชษติ เดชวนิชยนุมตัิ กรรมการ 

คุณ เจนจริา เลก็วจิติรธาดา กรรมการ / ผูอ้  านวยการ

36 บ. สลีม แอด๊ไวเซอรี่ จก. คุณ ภคิม สรรพเสวี รองกรรมการผูจ้ดัการ

คุณ สรินิาถ ภู่ชยัวฒันานนท์ ผูค้วบคุมการปฏบิตัิงาน

37 บ. อวำนกำรด์ แคปปิตอล จก. คุณ วรวสัส ์ วสัสานนท์ กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ กชกร อมัพรกลิน่แกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย

38 บ. ออพทเ์อเชีย แคปิตอล จก. คุณ กรกนก จริะจรสั Associate

39 บ. อวีำย คอรป์อเรท เซอรวิ์สเซส จก. คุณ สุลกัษณา  อาจอ านวยวภิาส หุน้ส่วน

คุณ ณิธาวนั เจรญิพร หุน้ส่วน

40 บ. เอม อนิฟินิท จก คุณ ธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ จรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ดัการ

41 บ. เอส 14 แอดไวเซอรี่ จก. คุณ ปิยะภา จงเสถยีร กรรมการผูจ้ดัการ

42 บ. แอด๊วำนซ ์แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส จก. คุณ ยพุด ี รตันศรสีมโภช กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ นวพร  เกยีรติขจรวงษ์ ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกจิ

43 บ. แอดไวเซอรี่ พลสั จก. คุณ ธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ นิสาภรณ์  ฤกษอ์ร่าม กรรมการผูจ้ดัการ

44 บ. แอดไวเซอรี่ อลัไลแอนซ ์แอนด ์พำรท์เนอรส์ จก. คุณ พรพทุธ รจิริวนิช กรรมการผูจ้ดัการและหุน้ส่วน

คุณ ธรีะยทุธ ไทยธุระไพศาล กรรมการและหุน้ส่วน

45 บ. แอบ๊โซลูท แอด็ไวเซอรี่ จก. คุณ อดุลย ์สุทธปิระภานุรกัษ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ วภิาว ี ฉตัรศิริ กรรมการบรษิทั

46 บ. แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จก. คุณ สมศกัดิ์  ศิรชิยันฤมติร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

47 บ. ไอรำ่ แอดไวเซอรี่ จก. คุณ อภเิลศิ หวงัสุธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

คุณ ฐติินนัท ์ ก าภู ณ อยธุยา ผูอ้  านวยการอาวุโส
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48 บล. กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จก. คุณ บุษราภรณ์ จนัทรชู์เชดิ รองกรรมการผูจ้ดัการ

คุณ ประชติพล หมิะทองค า รองกรรมการผูจ้ดัการ

49 บล. กรุงศร ีจก. (มหำชน) คุณ ฐติิวชัร กรวุฒิ ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานวาณิชธนกจิ

คุณ กติติคุณ  ธารณธรรม ผูช่้วยผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกจิ

50 บล. กสกิรไทย จก. (มหำชน) คุณ พงศศ์กัดิ์ พฤกษไ์พศาล กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ ภาสกร ลนิมณีโชติ กรรมการผูจ้ดัการ

51 บล. เกยีรตินำคินภทัร จก. (มหำชน) คุณ อนุวฒัน ์ ร่วมสุข กรรมการผูจ้ดัการ ประธานสายวานิชธนกจิและตลาดทุน

คุณ อนุตร ปทปีวณิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ

สายงานวานิชธนกจิและตลาดทุน

52 บล. คิงสฟ์อรด์ จก. (มหำชน) คุณ วรนนัท ์ถาวรนนัท์ กรรมการผูจ้ดัการ

คุณ พมิพพ์ชิญธ ์ ปรชีานนัท์ ผูอ้  านวยการอาวุโส

53 บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จก. (มหำชน) คุณ พชัพร  สรรคบุรานุรกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกจิ

54 บล. เคทีบีเอสที จก. (มหำชน) คุณ รฐัชยั ธรีะธนาวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารร่วม

คุณ สุนิต วสุิทธโิกศล กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

55 บล. เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จก. คุณ วรธรี ์พรหมลขิติกลุ Analyst

56 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก. คุณ วรรณวุธ อภนินัทร์ตันกลุ Managing Director

คุณ ธนชยั มโีชค ผูจ้ดัการอาวุโส

57 บล. ซีจเีอส-ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จก. คุณ พชัระนนท ์ชวีเกรยีงไกร รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

คุณ วรียา ศรวีฒันะ ผูอ้  านวยการอาวุโส

58 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส์  (ประเทศไทย) จก. คุณ นลนิ  วริยิะเสถยีร ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุน

คุณ ทพิรดา ภวลกัษณาวตัิ Associate

59 บล. ทรนีีตี้  จก. คุณ ดถิดนยั  สงัขะรมย์ ผูอ้  านวยการ

คุณ อภชิาต  แสงจนัทร์ ผูอ้  านวยการ

60 บล. ทิสโก ้จก. คุณ ทวชียั  ต ัง้ธนทรพัย์ หวัหนา้วาณิชธนกจิ-ตลาดทุน

คุณ ปรญิญา บวรพนมศกัดิ์ ผูช่้วยหวัหนา้วาณิชธนกจิ-ตลาดทุน

61 บล. ธนชำต จก. (มหำชน) คุณ พนัทติา แซเ่อง็ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกจิ

62 บล. โนมูระ พฒันสนิ จก. (มหำชน) คุณ วศิรุต องัศุภากร ผูอ้  านวยการ สายงานวาณิชธนกจิ

63 บล. บวัหลวง จก. (มหำชน) คุณ วรารตัน ์ ชตุิมติ กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

คุณ สรวศิ  ไกรฤกษ์ กรรมการผูจ้ดัการ

64 บล. บียอนด ์จก. (มหำชน) คุณ ออมสนิ ศิริ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

คุณ โฟน สุ่นสวสัดิ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร

65 บล. พำย จก. (มหำชน) คุณ วรีพฒัน ์เพชรคุปต์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

 คุณ อสัวานี  อาฮจุา กรรมการผูจ้ดัการ สายวาณิชธนกจิ 

66 บล. ฟินันซ่ำ จก. คุณ กติติพงษ ์ เลศิวนางกูร กรรมการผูอ้  านวยการ

คุณ วกิรม  ลนีะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ

67 บล. ฟินันเซีย ไซรสั จก. (มหำชน) คุณ สมภพ  กรีะสุนทรพงษ์ กรรมการผูอ้  านวยการ

คุณ กญัญารตัน ์ ประพณิวณิชย์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

68 บล. ฟิลลปิ  (ประเทศไทย) จก. (มหำชน) คุณ วชิา  โตมานะ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ

คุณ วจินัทร ์ รตันกติติอาภรณ์ ผูอ้  านวยการอาวุโส

69 บล. เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จก. (มหำชน) คุณ ประเสรฐิ  ตนัตยาวทิย์ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ

คุณ วนัทนา  เพชรฤกษว์งศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ
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ล ำดบัที่ บรษิทั ต ำแหน่ง

รำยช่ือผูแ้ทนบริษทัสมำชิกชมรมวำณิชธนกจิ (ณ พ.ค. 65)

ผูแ้ทนบรษิทั

70 บล. เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์จก. (มหำชน) คุณ เกษมสทิธิ์ ปฐมศกัดิ์ ประธานกรรมการบรหิาร

คุณ นทัธห์ทยั ออืนอก ผูอ้  านวยการฝ่ายวาณิชธนกจิ

71 บล. เมอรร์ลิ ลนิซ ์(ประเทศไทย) จก. คุณ ศลษิา  องัศรปีระเสรฐิ กรรมการ

72 บล. แมคควอร ี(ประเทศไทย) จก. คุณ เบญจวรรณ  แวนไดน์ กรรมการ

คุณ นภดล ดวงทพิยแ์นตร กรรมการ

73 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. คุณ วรีทศ  สมิะพชิยัเชษฐ Executive Director, Head of Investment Banking

74 บล. ยูโอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จก. (มหำชน) คุณ ธรีศกัดิ์  ทวปิียมาภรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Corporate Finance

คุณ เศรษฐลกัษณ์ ณรงคว์โรดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Corporate Finance

75 บล. หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จก. คุณ พายพุดั  มหาผล กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ

76 บล. อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จก. (มหำชน) คุณ ล ีหยวน ต ัก๊ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

77 บล. เอเชีย เวลท ์จก. คุณ ก าพล ทรวงบูรณกลุ กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

คุณ ธรีวจัน ์จงทวผีล รองกรรมการผูจ้ดัการ

78 บล. เอเซีย พลสั จก. คุณ ยอดฤด ี สนัตติกลุ กรรมการบรหิาร

คุณ สาธติ ศรเีกษมวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์

79 บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหำชน) คุณ พสิติ  จงึประดษิฐภณัฑ์ ผูอ้  านวยการอาวุโส

คุณ พงศภ์คั สุทธพิงศ์ ผูอ้  านวยการ

80 บล. ไอรำ่ จก. (มหำชน) คุณ ปญัญา  พชิญด์ ารง ผูอ้  านวยการ
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