
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

016 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

การศึกษา/การอบรม  
1.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต Computer science, Naval Postgraduate  
 School, U.S.A.
2.  วิทยาศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายร้อยฟิลปิปินส์    
3.  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 21  
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
4.  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรหลกัประจ�า ชดุท่ี 67

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	2558	–	ปัจจุบนั	 เลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ      
พ.ศ.	2557	–	2558  ผู้บญัชาการหนว่ยบญัชาการทหารพฒันา   
พ.ศ.	2556	–	2557  หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บญัชาการ
ทหารสงูสดุ   
พ.ศ.	2554	–	2556  ปลดับญัชีทหาร     
     
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
เลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ      

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
1.  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  รุ่นท่ี  29   
2.  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสตูรหลกัประจ�าชดุท่ี  68
3.  หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  (ปรอ.)   
 รุ่นท่ี  26  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	2557	–	ปัจจุบนั  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  กรมการทหารสื่อสาร  
กองทพับก  
พ.ศ.	2556	–	2557 รองเจ้ากรมการทหารสือ่สาร  กรมการทหารสือ่สาร  
กองทพับก
พ.ศ.	2554	–	2556 ผู้อ�านวยการศนูย์เทคโนโลยีทางทหารกองทพับก 
พ.ศ.	2547	–	2552 ผู้บงัคบัการกรมทหารสื่อสารท่ี  1  กองทพับก 
   
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
รองผู้อ�านวยการใหญ่สายงานเทคนิค  สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก 

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
อายุ 59 ปี อายุ 57 ปี

คณะกรรมการ

พลเอก  ทวีป  เนตรนิยม พลโท สุชาติ  ผ่องพุฒิ



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 017

การศึกษา/การอบรม  
1.   ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์  สาขา Software and System  
 Engineering, Boston University, U.S.A.
2.  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  สาขา Computer Engineering,  
 Carnegie Mellon University, U.S.A.

ประสบการณ์ท�างาน   
พ.ศ.	2553		–	ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแหง่ประเทศไทย (TFIT) 
พ.ศ.	2550		–	ปัจจุบนั อปุนายกสมาคมระบบขนสง่และจราจรอจัฉริยะ
ไทย  (ITS-TH) 
พ.ศ.	2535		–	ปัจจุบนั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ กองวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1.  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  กองวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบัน 
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
2.  ประธานกรรมการ  บริษัท  ซลิคิอน  คราฟท์  เทคโนโลยี  จ�ากดั
3.  กรรมการ  บริษัท  เอทิซ  อินโนเวชัน่  จ�ากดั
4.  กรรมการ  บริษัท  ไทยเจอร์เทค  จ�ากดั

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
1.  ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
 สถาบนัเทคโนโลยีแหง่โตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่ น
2.  ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  สถาบนั 
 เทคโนโลยีแหง่โตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่ น
3.  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	2556	–	ปัจจุบนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท  กรููสแควร์  จ�ากดั
พ.ศ.	 2556	 –	 ปัจจุบัน	 เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย – ญ่ีปุ่ น)
พ.ศ.	2557	–	ปัจจุบนั กรรมการ  สถาบนัเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น
พ.ศ.	2554	–	2555  กรรมการ  บริษัท  ทีโอที  จ�ากดั  (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1.  กรรมการผู้จดัการ บริษัท กรููสแควร์  จ�ากดั
2.  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  ส�านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
 แหง่ชาต ิ(องค์กรมหาชน)
 
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

กรรมการ กรรมการ 
อายุ 48 ปี อายุ 50 ปี

นายอภิเนตร  อูนากูล นายสุรพันธ์  เมฆนาวิน



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

018 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

การศึกษา/การอบรม  
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. Executive Master’s in International Logistics and Supply  
 Chain Strategy, Georgia Institute of Technology Atlanta, U.S.A.  
3.  Bachelor of Sciences, University of Colorado, U.S.A. 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูงการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยส�าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 13 สถาบนัพระปกเกล้า

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	2557	–	ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากดั
พ.ศ.	2557	–	ปัจจุบนั   กรรมการ  บริษัท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)
พ.ศ.	 2554	 –	 ปัจจุบนั  กรรมการพฒันาระบบโลจิสติกส์  สภาหอการค้า 
แหง่ประเทศไทย
พ.ศ.	2542	–	ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  
บริษัท  เจเนอรัล  อิเลคทรอนิค  คอมเมอร์ซ  เซอร์วิสเซส  จ�ากดั 
  
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน  
1. อนุกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านจีน 
 ตอนใต้ สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย
2.  กรรมการบริหาร สมาคมเทควนัโดแหง่ประเทศไทย
3.  ประธานกรรมการ บริษัท  สหชาตเิศรษฐกิจ  จ�ากดั

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
1. พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน  
1.  ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
2.  ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลงั

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1.  ท่ีป รึกษาด้านการประเ มินผลรัฐ วิสาหกิจ ส�านักงาน 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2.  กรรมการ  บริษัท ปตท. ธรุกิจค้าปลีก จ�ากดั  

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

กรรมการ กรรมการ
อายุ 50 ปี อายุ 53 ปี

นายรัฐพล  ภักดีภูมิ นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 019

การศึกษา/การอบรม  
1.  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 27
2.  หลกัสตูรหลกัประจ�า ชดุท่ี 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
3.  หลกัสตูรนายทหารปลดับญัชีระดบัผู้บริหาร รุ่นท่ี 5 
4.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2552)

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบนั	 ปลดักระทรวงกลาโหม   
พ.ศ.	2558	–	2559  รองปลดักระทรวงกลาโหม   
พ.ศ.	2557	–	2558  ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายและแผนกลาโหม  
พ.ศ.	2556	–	2557  หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าปลดักระทรวง
กลาโหม  

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ปลดักระทรวงกลาโหม  

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
1.  ปริญญาโท  M.A.  Urban Studies, Long Island University, U.S.A.
2.  ศลิปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
3.  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้ บริหาร 
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนา 
 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ  สถาบนัพระปกเกล้า
4.  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้ น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  
 รุ่นท่ี 66  ส�านกังานข้าราชการพลเรือน  

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบนั	 หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง  กระทรวงพลงังาน
พ.ศ.	2552	–	2559	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กระทรวงพลงังาน
พ.ศ.	 2550	 –	 2552 ผู้อ�านวยการส�านกับริหารกลาง ส�านกังานปลดั
กระทรวงพลงังาน
พ.ศ.	2550	 หวัหน้าส�านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงพลงังาน 
 
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1.  หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง  กระทรวงพลงังาน
2.  กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)   
3.  กรรมการ  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบวิชัน่ จ�ากดั  

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

กรรมการ กรรมการ 
อายุ 59 ปี อายุ 51 ปี

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

020 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

การศึกษา/การอบรม  
1.  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์, The London School of Economics  
 and Political Science 
2.  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, Tufts University   
3.  หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business  
 School (AMP 170) 
4.  หลักสูตร Corporate Governance for Capital  Market  
 Intermediaries  (CGI)  และหลกัสตูร Director Accreditation  
 Program (DAP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	2551	–	2557	 กรรมการผู้จดัการ  บริษัทหลกัทรัพย์เคที ซีมิโก้  จ�ากดั

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1.  กรรมการมีอ�านาจ  บริษัท หลกัทรัพย์ซีมิโก้ จ�ากดั (มหาชน)
2.  กรรมการบริหาร  บริษัท มะลกิรุ๊ป 1962 จ�ากดั
3.  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท ชาญอิสสระ  
 ดีเวลอ็ปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 
4.  กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ากดั (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
1.  M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian 
 University, TEXAS, U.S.A.    
2. B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA
3.  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 50 วิทยาลยัป้องกนั 
 ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
4. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 16 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

ประสบการณ์ท�างาน   
พ.ศ.	 2559	 –	 ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลงั  
ส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั
พ.ศ.	2557		–	2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั  ส�านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั
พ.ศ.	 2554	 	 –	 2557 ท่ีปรึกษาด้านพฒันาระบบสิทธิประโยชน์ทาง
ศลุกากร กรมศลุกากร 
พ.ศ.	2553		–	2554 รองอธิบดีกรมศลุกากร  กรมศลุกากร
  
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1.  หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั  ส�านกังานปลดักระทรวง 
 การคลงั
2.  ประธานกรรมการบริหาร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
3.  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  กรรมการ  การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

กรรมการ กรรมการ
อายุ 49 ปี อายุ 58 ปี

นายพินิจ พัวพันธ์ นายนรินทร์  กัลยาณมิตร



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 021

การศึกษา/การอบรม  
1. ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโอคลาโฮมา สเตท  สหรัฐอเมริกา
2.  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา  
 สเตท  สหรัฐอเมริกา
3.  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 37/2015  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
4. หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2016  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท�างาน 
พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบนั		กรรมการอิสระ  ธนาคารทหารไทย  จ�ากดั (มหาชน)
พ.ศ.	 2558	 –	 ปัจจุบัน   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ�ากดั  (มหาชน)
พ.ศ.	2555	–	ปัจจุบนั	  กรรมการ  บริษัท  พี  ดบับลวิ  คอนซลัแตนท์  
จ�ากดั

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1.  กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จ�ากดั (มหาชน)
2.  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม   
 จ�ากดั  (มหาชน)
3.  กรรมการ บริษัท พี  ดบับลวิ คอนซลัแตนท์  จ�ากดั

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
1.  วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลยั 
 วอชิงตนั  สหรัฐอเมริกา 
2.  วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลยั 
 จอร์จ  วอชิงตนั  สหรัฐอเมริกา
3.  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า
4.  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 156   
 หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี  17  และ 
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี  41 สมาคม 
 สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ.	 2552	 –	 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า     
พ.ศ.	2553	–	2554  เลขานกุารคณะอนกุรรมการประสานงานบริหาร
คลื่นความถ่ีเพ่ือความมัน่คงของรัฐ ส�านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
     
ต�าแหนง่อ่ืน ๆ ในปัจจบุนั
กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไมมี่

กรรมการ กรรมการ 
อายุ 58 ปี อายุ 49 ปี

นายไพรสัณฑ์  วงศ์สมิทธิ์ พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์


