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การศึกษา/การอบรม  
•		 วิทยาศาสตร์บณัฑิต		โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า		รุ่นท่ี		24
•	 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู	 	 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน	 รุ่นท่ี	 16		 
	 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
•		 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู		รุ่นท่ี		16		สถาบนั 
	 พฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม
•		 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	 (ปรอ.)	 

	 รุ่นท่ี		20	วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ประสบการณ์ท�างาน  
•	 พ.ศ.	2557	–	ปัจจบุนั		 ปลดักระทรวงกลาโหม		กระทรวงกลาโหม
•			พ.ศ.	2556	–	2557	 เสนาธิการทหาร		กองบญัชาการกองทพัไทย
•			พ.ศ.	2555	–	2556		 ผู้ชว่ยผู้บญัชาการทหารบก		กองทพับก		

•			พ.ศ.	2554	–	2555		 เสนาธิการทหารบก		กองทพับก  

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•			 ปลดักระทรวงกลาโหม		กระทรวงกลาโหม

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•	 D.Ing	 และ	 DEA	 (Electronics),	 Insti tute	 National	 
	 Polytechnique	de	Grenoble	(INPG),	France	
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต	 (อิเล็กทรอนิกส์)	 มหาวิทยาลยั 
	 เกษตรศาสตร์
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (ไฟฟ้า)	 เกียรตินิยมอันดับสอง 
	 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์			
•	 หลกัสตูร	Director	Certificate	Program	(DCP)		และหลกัสตูร	 
	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์ท�างาน   
•		 พ.ศ.	2557	–	ปัจจบุนั	 ท่ีปรึกษาสำานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ 
	 และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
•		 พ.ศ.	2549	–	2557		 ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ 
	 และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต	ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
•		 พ.ศ. 2545	–	2551	 	นายกสมาคมสมองกลฝังตวัไทย	(TESA)
•		 พ.ศ.	2545	–	2548		 ผู้ อำานวยการสำานักบริการเทคโนโลยี 
	 สารสนเทศภาครัฐ		(สบทร.)	

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•		 คณะกรรมการบริหาร		บริษัท		T-NET		จำากดั

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์
รองประธำนกรรมกำร

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 59  ปี

พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล
ประธำนกรรมกำร
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 59 ปี

คณะกรรมการ
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พลโท สุชาติ  ผ่องพุฒิ
กรรมกำร
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)   
อำยุ 55 ปี

พลตรี อรรถพงศ์  ศิริวรรณ
กรรมกำร

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 52 ปี

การศึกษา/การอบรม  
•	 วิทยาศาสตร์บณัฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	รุ่นท่ี		29
•.	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก		หลกัสตูรหลกัประจำาชดุท่ี		68
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	 (ปรอ.)	 

	 รุ่นท่ี	26	วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2557	–	ปัจจบุนั		 เจ้ากรมการทหารสื่อสาร	 กรมการทหาร 
	 สื่อสาร	กองทพับก		 	
•		 พ.ศ.	2556	–	2557		 รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร	 กรมการ 
	 ทหารสื่อสาร	กองทพับก
•		 พ.ศ.	2554	–	2556		 ผู้ อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร		 
	 กองทพับก	 	
•		 พ.ศ.	2547	–	2552	 ผู้บงัคบัการกรมทหารสือ่สารท่ี	1	กองทพับก	

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•		 เจ้ากรมการทหารสื่อสาร		กรมการทหารสื่อสาร	

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม 
•		 วิทยาศาสตร์บณัฑิต		โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า
  

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2555	–	ปัจจบุนั		ผู้ทรงคณุวฒิุสำานกังานปลดักระทรวงกลาโหม

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•		 ผู้ทรงคณุวฒิุสำานกังานปลดักระทรวงกลาโหม

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่
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การศึกษา/การอบรม  
•	 วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต	 	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 	 มหาวิทยาลยั 
	 วอชิงตนั		สหรัฐอเมริกา	
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต	 	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 มหาวิทยาลยั 
	 จอร์จ		วอชิงตนั		สหรัฐอเมริกา
•	 วิทยาศาสตร์บณัฑิต		โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า
•	 หลักสูตร	 Director	 Certification	 Program	 (DCP)	 รุ่นท่ี	 156		 
	 หลกัสตูร	 Financial	 Statements	 for	 Directors	 (FSD)	 รุ่นท่ี	 	 17		 
	 และหลักสูตร	 Audit	 Committee	 Program	 (ACP)	 รุ่นท่ี	 	 41 

	 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2552	–	ปัจจบุนั		 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรม 
	 ไฟฟ้า		โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า					
•		 พ.ศ.	2553	–	2554	 เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงาน 
	 บริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความมัน่คงของรัฐ	สำานกังาน		กสทช.	

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 โรงเรียนนายร้อย 
	 พระจลุจอมเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

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

ประสบการณ์ท�างาน   
•	 พ.ศ.	2553			–	ปัจจบุนั	 กรรมการ	 	 สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี 
	 สารสนเทศและการสื่อสารแหง่ประเทศไทย	(TFIT)	
•	 พ.ศ.	2551			–	ปัจจบุนั	 นายกสมาคมสมองกลฝังตวัไทย	(TESA)				
•	 พ.ศ.	2550			–	ปัจจบุนั	 อุปนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจร 
	 อจัฉริยะไทย	(ITS-TH)	 	
•	 พ.ศ.	2535			–	ปัจจบุนั	 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรม 
	 คอมพิวเตอร์	สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 สถาบัน 
	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั		
•	 กรรมการ	 และกรรมการด้านวิจยัผลิตภณัฑ์	บริษัท	 ซิลิคอน	คราฟท์		 
	 เทคโนโลยี	จำากดั
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยเจอร์เทค	จำากดั

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

นายอภิเนตร  อูนากูล
 กรรมกำร

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 46 ปี

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน ์
กรรมกำร 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 47 ปี



24
Annual
Report
2557

นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
กรรมกำร
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) 
อำยุ 58 ปี

นายสุรพันธ์  เมฆนาวิน
กรรมกำร

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 48 ปี

การศึกษา/การอบรม  
•	 บญัชีมหาบณัฑิต	และบญัชีบณัฑิต		มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
•		 หลกัสตูร	Audit	Committee	Program	 (ACP)	 รุ่นท่ี	24	หลกัสตูร	Director	Certification	 
	 Program	(DCP)	รุ่นท่ี	72	และหลกัสตูร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	 
	 Risk	Management	(MIR)	รุ่นท่ี	13/2012	สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูรการกำากับดแูลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
	 และองค์การมหาชน	 รุ่นท่ี	 3	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	 
	 สถาบนัพระปกเกล้า	 	
•	 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	รุ่นท่ี	5		วิทยาลยัป้องกนั 
	 ราชอาณาจกัร

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2555	– ปัจจบุนั	 ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ	 สำานักงานคณะกรรมการ 
	 นโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลงั
•		 พ.ศ.	2553	–	2555		 รองผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
	 	กระทรวงการคลงั
•		 พ.ศ.	2550	–	2553		 ผู้ อำ านวยการสำานักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ	 สำานักงาน 
	 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลงั	
• พ.ศ.	2550	–	2554	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำากดั

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		 
	 กระทรวงการคลงั
•	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
	 ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย		
•	 กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท	ทิพยประกนัภยั	จำากดั		(มหาชน)	

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•	 ปริญญาเอก		วิศวกรรมศาสตร์		สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์		 
	 สถาบนัเทคโนโลยีแหง่โตเกียว		ประเทศญ่ีปุ่ น
•	 ปริญญาโท		วิศวกรรมศาสตร์		สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
	 สถาบนัเทคโนโลยีแหง่โตเกียว		ประเทศญ่ีปุ่ น
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		 
	 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2556	–	ปัจจบุนั	 กรรมการผู้จดัการ	บริษัท	กรููสแควร์		 
	 จำากดั
•	 พ.ศ.	2556	–	ปัจจบุนั	 เลขาธิการ		สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี 
	 (ไทย	–	ญ่ีปุ่ น)
•	 พ.ศ.	2557	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ	สถาบนัเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น
•	 พ.ศ.	2554	–	2555	 กรรมการ	บริษัท	ทีโอที	จำากดั		(มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•		 กรรมการผู้จดัการ		บริษัท		กรููสแควร์		จำากดั
 

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่
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การศึกษา/การอบรม  
•	 MBA,	Northrop	University,	Los	Angeles,	California,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์ 
	 มหาวิทยาลยั
•	 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู	 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ	 รุ่นท่ี	 9		 
	 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2545	–	ปัจจบุนั		 กรรมการ		บริษัท		มีเดีย		เชคเกอร์		จำากดั
•		 พ.ศ.	2552	–	2555	 กรรมการอิสระ	 บริษัท	 เอ็ม	 พิคเจอร์ส	 
	 เอน็เตอร์เทนเม้นท์		จำากดั		(มหาชน)
•		 พ.ศ.	2551	–	2555		 กรรมการบริหาร		การเคหะแหง่ชาต	ิ 	
	 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	
•		 พ.ศ.	2552	–	2554	 กรรมการ		การประปาสว่นภมิูภาค

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ		บริษัท		ปตท.		จำากดั		(มหาชน)
•	 กรรมการ		บริษัท		มีเดีย		เชคเกอร์		จำากดั	

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

นายมนตรี  โสตางกูร
กรรมกำร
บริษัท กสท  โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 52 ปี

การศึกษา/การอบรม  
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
	 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
•	 Executive	Master’s	 in	 International	 Logistics	 and	Supply	Chain	 
	 Strategy,	Georgia	Institute	of	Technology	Atlanta,	U.S.A.		
•	 Bachelor	of	Sciences,	University	of	Colorado,	U.S.A.	
•	 หลกัสตูร	Executive	Program	in	General	Management,	Strategies	 
	 for	Sustainable	Business		สถาบนั	MIT	Sloan	School	of	Management	 
	 สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2556	–	ปัจจบุนั	 คณะกรรมการบริหาร	 สมาคมเทควันโดแห่ง 
	 ประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2556	–	ปัจจบุนั		 คณะอนุกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับ 
	 ประเทศเพ่ือนบ้านด้านจีนตอนใต้	สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย
•		 พ.ศ.	2554	–	ปัจจบุนั	 คณะก ร รมกา รพัฒนา ร ะบบ โล จิ สติ ก ส์	 
	 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย
•		 พ.ศ.	2542	–	ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
	 ใหญ่	บริษัท	เจเนอรัล	อิเลคทรอนิค	คอมเมอร์ซ	เซอร์วิสเซส		จำากดั		

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•		 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่	บริษัท	 เจเนอรัล		 
	 อิเลคทรอนิค	คอมเมอร์ซ	เซอร์วิสเซส	จำากดั

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

นายรัฐพล  ภักดีภูมิ
กรรมกำร

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 47 ปี
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นายอาทิตย์  นันทวิทยา
กรรมกำร

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 47 ปี

การศึกษา/การอบรม  
•	 นิตศิาสตรมหาบณัฑิต		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
•	 นิตศิาสตรบณัฑิต	(เกียรตนิิยม)	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 เนตบิณัฑิตไทย	สำานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา
•	 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน		รุ่นท่ี		13		วิทยาลยั 
	 ป้องกนัราชอาณาจกัร	

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2556	–	ปัจจบุนั	 อยัการอาวโุส		สำานกังานอยัการสงูสดุ
•		 พ.ศ.	2550	–	2556	 รองอยัการสงูสดุ		สำานกังานอยัการสงูสดุ
•		 พ.ศ.	2548	–	2550	 อธิบดีอยัการฝ่ายท่ีปรึกษา	 สำานักงานอยัการ 
	 สงูสดุ
•		 พ.ศ.	2546	–	2548	 อธิบดีอยัการฝ่ายคดียาเสพตดิ	สำานกังานอยัการ 
	 สงูสดุ

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 อยัการอาวโุส		สำานกังานอยัการสงูสดุ

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์	 สาขาบริหารธรุกิจ		 

	 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น	
•	 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต	 (การเงิน)	 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
	 ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 เศรษฐศาสตรบณัฑิต	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์ท�างาน  
•		 พ.ศ.	2551	–	ปัจจบุนั	 รองผู้จดัการใหญ่	 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 
		 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากดั		(มหาชน)
•		 พ.ศ.	2542	–	2551	 Managing	Director,	Regional	Head	of	 
	 Capital	Markets,	South	East	Asia,	Standard	Charter	Bank	
•		 พ.ศ.	2540	–	2542	 Hedge	Fund	Manager,	Cargill	Financial	 
	 Services
•	 พ.ศ.	2537	–	2540	 Team	 Head	 Fixed	 Income	 Sale	 
	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากดั	(มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 รองผู้จดัการใหญ่	 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่	 ธนาคารไทยพาณิชย์		 
	 จำากดั		(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์		จำากดั		
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต	จำากดั	(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

นายถาวร  พานิชพันธ์
กรรมกำร
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)   
อำยุ 64 ปี
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การศึกษา/การอบรม  
•	 Ph.D.	and	Master	of	Science,	Analytical	Chemistry,	Kansas	State	 
	 University,	U.S.A.
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 วิทยาศาสตรบณัฑิต		สาขาเคมี		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 หลกัสตูร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นท่ี	21/2013 
	 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูรการกำากบัดแูลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู	 
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	 รุ่นท่ี	 9	 (พ.ศ.2555)	 สถาบัน 
	 พฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ	(PDI)

ประสบการณ์ท�างาน  
•	 พ.ศ.	2553	–	ปัจจบุนั	 ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการ 
	 จดัเก็บภาษี		กรมศลุกากร		กระทรวงการคลงั
•	 พ.ศ.	2551	–	ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ		บริษัท		เทรดสยาม		จำากดั		
•	 พ.ศ.	2551	–	2555		 กรรมการ		การทา่เรือแหง่ประเทศไทย	

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 กรมศุลกากร		 
	 กระทรวงการคลงั
•	 ประธานกรรมการ		บริษัท		เทรดสยาม		จำากดั	

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•	 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต		มหาวิทยาลยัรามคำาแหง
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 เกียรตินิยมอันดับสอง	 จุฬาลงกรณ์ 
	 มหาวิทยาลยั	
•	 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน		มหาวิทยาลยั 
	 ธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน		 
	 สำานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์ท�างาน  
•	 พ.ศ.	2556	–	ปัจจบุนั		 รองปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
	 การสื่อสาร	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•	 พ.ศ.	2556		 ท่ีปรึกษาด้านการสื่อสาร	 	 กระทรวง 
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•	 พ.ศ.	2553	–	2556		 ผู้อำานวยการสำานกักิจการอวกาศแหง่ชาต	ิ
• พ.ศ.	2551	–	2553		 ผู้อำานวยการสำานกัสง่เสริมและพฒันาการ	
	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 รองปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวง 
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

นางทรงพร  โกมลสุรเดช
กรรมกำร

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 58  ปี

นางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล
กรรมกำร
บริษัท กสท โทรคมนำคม  จ�ำกัด (มหำชน)
อำยุ 59 ปี




