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นายไกรสร  บารมีอวยชัย
ประธานกรรมการ

อายุ 62 ปี

คณะกรรมการบริษัท

นายประภาษ  ไพรสุวรรณา
รองประธานกรรมการ

อายุ 57 ปี

การศึกษา/การอบรม 
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
• เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุ นที่ 44 วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร 

ประสบการณ์ทํางาน
• พ.ศ. 2554 – 2555 กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
• พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

กรมศุลกากร  
• พ.ศ. 2549 – 2550 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
•  พ.ศ. 2544 – 2549 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•   รองประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
•  ผูชวยผูจัดการใหญ ผูจัดการฝายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)         

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี

การศึกษา/การอบรม 
•  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง   
•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง       
•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที ่119 สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับ

สูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนรุนที่ 6 สถาบันพัฒนากรรม
การและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา 

ประสบการณ์ทํางาน
•  พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน  รองอธิการบดี สวนประสานงานเพื่อการ

บริหารจัดการกลาง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

•  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน  กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
•  พ.ศ. 2552 – 2555 กรรมการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
•   พ.ศ. 2545 – 2555 รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•   รองอธิการบดี สวนประสานงานเพือ่การบรหิารจัดการกลาง สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง      

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี



23รายงานประจําปี 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

นายเกษม  มกราภิรมย์
กรรมการ
อายุ 57 ปี

นายทวีสิน  หิรัญวัฒน์ศิริ
กรรมการ
อายุ 58 ปี

การศึกษา/การอบรม 
•  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
•  ประกาศนียบัตรการอบรมกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 156 

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุนที่ 17 
และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 41 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบั
สงูของรฐัวสิาหกจิและองคการมหาชน รุนที ่ 10 สถาบนัพฒันา  
กรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพระปกเกลา

ประสบการณ์ทํางาน
•  อาจารยพิเศษ ประจําวิชากฎหมายมหาชน คณะสังคมศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•  ทนายความอาวโุสชัน้พเิศษ ฝายกฎหมาย ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั 

(มหาชน)                  
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการ

บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง        

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี

การศึกษา/การอบรม 
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต George Washington University และ 

Howard University, U.S.A
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา
•  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 22 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ประสบการณ์ทํางาน
•  พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายสญัญาและหารอื 2 สาํนกังานทีป่รกึษากฎหมาย สาํนกังาน
อัยการสูงสุด   

•  พ.ศ. 2554 – 2556 อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสัญญาและหารือ 2 สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย 
สํานักงานอัยการสูงสุด

•  พ.ศ. 2550 – 2554 อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสญัญาและหารอื 2 สาํนกังานทีป่รกึษากฎหมาย สาํนกังาน
อัยการสูงสุด 

•  พ.ศ. 2549 – 2550 อัยการจังหวัดสมุทรสาคร

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ 

2 สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด  

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี
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นายมนตรี  โสตางกูร
กรรมการ
อายุ 51 ปี

พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรรพชัย  หุวะนันทน์

กรรมการ
อายุ 46 ปี

การศึกษา/การอบรม 
•  MBA, Northrop University, Los Angeles, California, U.S.A.
•  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตรผู บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ นที่ 9 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประสบการณ์ทํางาน
•  พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอรส 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
•  พ.ศ. 2551 – 2555 กรรมการบริหาร การเคหะแหงชาติ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
•  พ.ศ. 2552 – 2554 กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค
•  พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•  กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                
•  กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน)                                                                                                
•  กรรมการ บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด        

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี

การศึกษา/การอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย

วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 
•  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย

จอรจ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
•  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟาสื่อสาร โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา        
•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 156 หลกัสตูร 

Financial Statements for Directors (FSD) รุนที่ 17 และหลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 41 สมาคมสงเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ทํางาน
 • พ.ศ. 2552 – ปจจบุนั ผูชวยศาสตราจารย กองวชิาวศิวกรรมไฟฟา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  • พ.ศ. 2553 – 2554 เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงาน

บริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ผูชวยศาสตราจารย กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา      

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี



25รายงานประจําปี 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน
อายุ 57 ปี

นายนรวิชญ์  หล้าแหล่ง
 กรรมการ
อายุ 48 ปี

การศึกษา/การอบรม 
• บญัชมีหาบณัฑติ และบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
•  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุนที ่ 24 หลกัสตูร 

Director Certification Program  (DCP) รุนที ่ 72 และหลกัสตูร 
Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management  (MIR) รุนที ่13/2012 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)

•  หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงู
ของรฐัวสิาหกจิและองคการมหาชนรุนที ่3 สถาบนัพฒันากรรมการ
และผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพระปกเกลา

•  หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง รุน
ที ่5 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร

ประสบการณ์ทํางาน
•  พ.ศ. 2555 – ปจจบุนั ทีป่รกึษาดานพฒันารฐัวสิาหกจิ สาํนกังานคณะ

กรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิกระทรวงการคลงั
•  พ.ศ. 2554 – 2555 รองผูอาํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
•   พ.ศ. 2551 – 2554 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั กรงุเทพ

โสภณ จาํกดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2550 – 2554 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไปรษณยี

ไทย จาํกดั 

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•   ทีป่รกึษาดานพฒันารฐัวสิาหกจิ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
• กรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)        

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี

การศึกษา/การอบรม 
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ประสบการณ์ทํางาน
 • พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย 
•  พ.ศ. 2547 – ปจจุบนั  หวัหนาสาํนกังานอาภาวชิญทนายความ ธรุกจิ 

และการบัญชี 

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•  หัวหนาสํานักงานอาภาวิชญทนายความ ธุรกิจ และการบัญชี
• กรรมการ บรษิทั ยเูนีย่น อนิเตอรเนชัน่แนล ลเีกลิ คอนซลัแตนท จาํกดั
 • อนกุรรมการพฒันาธรุกจิ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
•   กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี
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 นางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล
กรรมการ
อายุ 59 ปี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
อายุ 54 ปี

การศึกษา/การอบรม 
•  Ph.D. and Master of Science, Analytical Chemistry, Kansas 

State University, U.S.A.  
•   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
•   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุ นที่ 47 วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร 
ประสบการณ์ทํางาน

• พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เทรดสยาม จํากัด
• พ.ศ. 2551 – 2555 กรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง        

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี

การศึกษา/การอบรม 
• Ph.D., และ M.A.P.A., Northern Illinois University, U.S.A.
•   รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 10 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
•  หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 15 วิทยาลัย

การยุติธรรม 

ประสบการณ์ทํางาน
• พ.ศ.  2556 –  ปจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
•  พ.ศ. 2546 – 2556  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี
•  พ.ศ. 2555 – 2556 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 – 2552 กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน)

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ดานการพัฒนาองคกร คณะกรรมการ

นโยบายตํารวจแหงชาติ                                                                                                
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
•  กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)     

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี
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นายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ
กรรมการ
อายุ 47 ปี

การศึกษา/การอบรม 
•   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก Finance และ 

Entrepreneurial Management The Wharton School, 
University of Pennsylvania, U.S.A.

•   ปรญิญาโทวทิยาศาสตร สาขา Industrial Engineering (MSIE), 
The University of Texas at Arlington, U.S.A.  

•  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร สาขา Electronics (BE), สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที ่156 สมาคม
สงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ทํางาน
• พ.ศ. 2553  Investment Director, Thai Prosperity Advisory 

Company Limited 
• พ.ศ. 2551 – 2552    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั 

ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั   
•  พ.ศ. 2548 – 2550  รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)  
• พ.ศ. 2545 – 2546 Regional Manager, Asia Pacific, AT&T 

(A Global Telecommunication Operator)

ตําแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
• ไมมี


