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ANZ bổ nhiệm Ông Kalidas Ghose làm Tổng Giám 
Đốc mảng Ngân hàng bán lẻ và Quản lý Tài chính 

và đầu tư cá nhân, Khu vực Mekong  
 
 
Ngân hàng ANZ hôm nay đã thông báo việc bổ nhiệm Ông Kalidas Ghose vào vị trí 
Tổng Giám Đốc, phụ trách mảng Ngân hàng Bán Lẻ và Quản lý Tài chính & Đầu tư 
cá nhân, khu vực Me-kong và sẽ báo cáo công việc trực tiếp cho Bà Đàm Bích 
Thủy - Tổng giám đốc ANZ Khu vực Me-kong.   
 
Ông Ghose sẽ chịu trách nhiệm điều hành mảng dịch vụ Ngân hàng Bán Lẻ và 
Quản lý Tài chính & Đầu tư cá nhân của khu vực Mekong bao gồm Việt Nam, 
Campuchia và Lào và giám sát mảng kinh doanh Thẻ tín dụng của ANZ. 
 
Trước khi làm việc tại ANZ, Ông Ghose đã từng làm việc tại công ty TNHH Tài 
chính Prudential Việt Nam với cương vị Giám đốc Điều hành. Ông đã có 18 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng với vị trí quản lý cấp cao tại 
Citibank, tại đó Ông đã từng giữ chức vụ Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập 
đoàn CitiFinancial tại Philippines và Giám đốc Nghiệp vụ và Hỗ trợ của Ngân hàng 
trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ bán lẻ CitiFinancial tại Ấn Độ. 
  
Phát biểu về việc bổ nhiệm này, Bà Đàm Bích Thủy cho biết: “Chúng tôi rất vui 
mừng khi Ban Lãnh Đạo ANZ có thêm một thành viên giàu năng lực như Ông 
Kalidas. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng của mình, Ông sẽ góp phần rất 
lớn trong việc thúc đẩy và mở rộng thị trường khu vực Mekong – một trong những 
khu vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho mảng kinh doanh dịch vụ Ngân 
hàng bán lẻ của ANZ trong tương lai.” 
 
ANZ chính thức thiết lập mảng thị trường riêng là Khu vực Me-kong tại Nam và 
Đông Nam Á từ tháng 8/2009 để tăng cường sự tập trung các hoạt động kinh 
doanh, đầu tư và gắn kết nhân sự giữa các thị trường Việt Nam, Campuchia và 
Lào. 
 
Ông Ghose sẽ bắt đầu đảm nhiệm cương vị mới tại ANZ từ tháng 1 năm 2010. 
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