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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท 

การศึกษา/การอบรม  
•	 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต		มหาวิทยาลยัรามคำาแหง
•	 เศรษฐศาสตรบณัฑิต		เกียรตนิิยมอนัดบัสอง		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู	 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน	 สำานกังาน 
	 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประสบการณ์ท�างาน  
•		พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 	ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•		พ.ศ. 2556 – 2558		 รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
	 สื่อสาร	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•		พ.ศ. 2556  	 ท่ีปรึกษาด้านการสื่อสาร	 กระทรวงเทคโนโลยี 
	 สารสนเทศและการสื่อสาร
•		พ.ศ. 2553 – 2556 		 ผู้อำานวยการสำานกักิจการอวกาศแหง่ชาต	ิ	สำานกังาน 
	 ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•		 ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงเทคโนโลยี 
	 สารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
•		 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•	 วิทยาศาสตร์บณัฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	รุ่นท่ี		29			
•	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลกัสตูรหลกัประจำาชดุท่ี	68
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	 (ปรอ.)	 รุ่นท่ี	 26 
	 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ประสบการณ์ท�างาน  
•		พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั เจ้ากรมการทหารสื่อสาร	 กรมการทหารสื่อสาร 
	 กองทพับก	
•		พ.ศ. 2556 – 2557  รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร	 กรมการทหารสื่อสาร 
	 กองทพับก
•		พ.ศ. 2554 – 2556		 ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีทางทหาร	กองทพับก
•		พ.ศ. 2547 – 2552  ผู้บงัคบัการกรมทหารสื่อสารท่ี	1	กองทพับก	
ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•		 รองผู้อำานวยการใหญ่สายงานเทคนิค		สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก	
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•		 ไมมี่

นางทรงพร  โกมลสุรเดช 
กรรมการ  รักษาการในตาํแหน่งประธานกรรมการ 
อายุ  59 ปี

พลโท สุชาติ  ผ่องพุฒิ 
กรรมการ   
อายุ 56 ปี
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การศึกษา/การอบรม  
•	 วศิวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต		สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า		มหาวิทยาลยัวอชิงตนั		 
	 สหรัฐอเมริกา	
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 มหาวิทยาลัย 
	 จอร์จ		วอชิงตนั		สหรัฐอเมริกา
•	 วิทยาศาสตร์บณัฑิต		โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า
•	 หลกัสตูร	Director	Certification	 Program	 (DCP)	 รุ่นท่ี	 156	หลกัสตูร	 
	 Financial	 Statements	 for	 Directors	 (FSD)	 รุ่นท่ี	 17	 และหลกัสูตร	 
	 Audit	 Committee	 Program	 (ACP)	 รุ่นท่ี	 41	 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ประสบการณ์ท�างาน  
•		พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั 	 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
	 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า					
•		พ.ศ. 2553 – 2554		 เลขานกุารคณะอนกุรรมการประสานงานบริหาร 
	 คลื่นความถ่ีเพ่ือความมั่นคงของรัฐ	 สำานักงานคณะกรรมการกิจการ 
	 กระจายเสยีง	กิจการโทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิ
ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•		 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 โรงเ รียนนายร้อย 
	 พระจลุจอมเกล้า
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	ไมมี่

18

19

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   – ปัจจุบนั	 กรรมการสมาคมสมาพัน ธ์ เทคโนโลยี 
	 สารสนเทศและการสื่อสารแหง่ประเทศไทย	(TFIT)	
•	 พ.ศ. 2550   – ปัจจุบนั	 อุปนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจร 
	 อจัฉริยะไทย		(ITS-TH)	 	
•		พ.ศ. 2535   – ปัจจุบนั	 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรม 
	 คอมพิวเตอร์		สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั		
ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 กองวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 สถาบนัเทคโนโลยี 
	 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั		
•	 กรรมการ	 และกรรมการด้านวิจัยผลิตภัณฑ์	 บริษัท	 ซิลิคอน	 คราฟท์		 
	 เทคโนโลยี		จำากดั
•	 กรรมการ	บริษัท		ไทยเจอร์เทค		จำากดั
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•		 ไมมี่	

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์
กรรมการ   
อายุ 48    ปี

นายอภิเนตร  อูนากูล 
กรรมการ
อายุ 47  ปี
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

การศึกษา/การอบรม  
•	 ปริญญาเอก	 วิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สถาบัน 
	 เทคโนโลยีแหง่โตเกียว		ประเทศญ่ีปุ่ น
•	 ปริญญาโท		วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	สถาบนัเทคโนโลยี 
	 แหง่โตเกียว	ประเทศญ่ีปุ่ น
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 จุฬาลงกรณ์ 
	 มหาวิทยาลยั
ประสบการณ์ท�างาน  
•		พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ		บริษัท		กรููสแควร์		จำากดั
•	 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั			 เลขาธิการ		สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี		(ไทย	–	ญ่ีปุ่ น)
•	 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั 		 กรรมการ		สถาบนัเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น
•		พ.ศ. 2554 – 2555  	 กรรมการ		บริษัท		ทีโอที		จำากดั		(มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้จดัการ	บริษัท	กรููสแควร์		จำากดั
•	 กรรมการบริหาร	 สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ		 
	 (องค์กรมหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•		 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•	 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต	สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
	 มหาวิทยาลยั	
•	 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.	
•	 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
	 สำาหรับนกับริหารระดบัสงู	รุ่นท่ี	13	สถาบนัพระปกเกล้า
ประสบการณ์ท�างาน  
•		พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั 	 กรรมการ		บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำากดั
•		พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั 		 กรรมการ		บริษัท	การบนิไทย	จำากดั	(มหาชน)
•		พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั 		 กรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 สภาหอการค้า 
	 แหง่ประเทศไทย
•	 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั  	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่		 
	 บริษัท	เจเนอรัล	อิเลคทรอนิค	คอมเมอร์ซ	เซอร์วิสเซส	จำากดั	
ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 อนุกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านจีนตอนใต้		 
	 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย
•		 กรรมการบริหาร	สมาคมเทควนัโดแหง่ประเทศไทย
•		 ประธานกรรมการ	บริษัท	สหชาตเิศรษฐกิจ	จำากดั
•		 กรรมการ	บริษัท	ดี	เอก็ซ์	อินโนเวชัน่		จำากดั	
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•		 ไมมี่

นายสุรพันธ์  เมฆนาวิน
กรรมการ
อายุ 49 ปี

นายรัฐพล  ภักดีภูมิ
กรรมการ
อายุ 49 ปี
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การศึกษา/การอบรม  
•	 M.S.	 (Management	 and	 Human	 Relations),	 Abilene	 Christian	 
	 University,	TEXAS,	U.S.A.				
•	 B.A.	(Political	Science),	Delhi	University,	INDIA
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 รุ่นท่ี	 50	 วิทยาลัยป้องกัน 
	 ราชอาณาจกัร	สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
•	 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู		รุ่นท่ี		16		สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
ประสบการณ์ท�างาน   
•		พ.ศ. 2557  – ปัจจุบนั		 ผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	 สำานักงาน 
	 ปลดักระทรวงการคลงั
•	 พ.ศ. 2554  – 2557 	 ท่ี ป รึ กษา ด้านพัฒนาระบบสิท ธิประ โยช น์ 
	 ทางศลุกากร		กรมศลุกากร	
•		พ.ศ. 2553  – 2554  	 รองอธิบดีกรมศลุกากร		กรมศลุกากร
•		พ.ศ. 2550  – 2553 		 ผู้อำานวยการสำานกัตรวจสอบอากร	สำานกัตรวจสอบ 
	 อากร		กรมศลุกากร
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั		สำานกังานปลดักระทรวงการคลงั
•	 กรรมการ		ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
•	 กรรมการ		การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•		 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	
	 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ท�างาน  
•		 ปัจจุบนั 	 ผู้อำานวยการกองพฒันารัฐวิสาหกิจ	1	รักษาราชการ 
	 แทนผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย	สำานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		 
	 กระทรวงการคลงั
ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 ผู้อำานวยการกองพฒันารัฐวิสาหกิจ	 1	 รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานกั 
	 กฎหมาย	สำานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลงั	  
•	 กรรมการบริษัท	ปตท.	ธรุกิจค้าปลีก	จำากดั		
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•		 ไมมี่

นายนรินทร์  กัลยาณมิตร
กรรมการ
อายุ 57   ปี

นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข
กรรมการ
อายุ 52 ปี
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

การศึกษา/การอบรม  
•	 	โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	รุ่นท่ี	27
•	 	หลกัสตูรหลกัประจำา	ชดุท่ี	67	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก		
•	 	หลกัสตูรนายทหารปลดับญัชีระดบัผู้บริหาร	รุ่นท่ี	5	
•	 	วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.	2552)
ประสบการณ์ท�างาน  
•	 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั	 รองปลดักระทรวงกลาโหม		กระทรวงกลาโหม	
•	 พ.ศ. 2557 – 2558 	 ผู้ อำานวยการสำานักนโยบายและแผนกลาโหม 
		 กระทรวงกลาโหม
•	 พ.ศ. 2556 – 2557	 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาปลัด 
	 กระทรวงกลาโหม		กระทรวงกลาโหม
•		พ.ศ. 2554 – 2556	 รองผู้อำานวยการสำานกันโยบายและแผนกลาโหม		 
	 กระทรวงกลาโหม
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•		 รองปลดักระทรวงกลาโหม		กระทรวงกลาโหม
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•		 ไมมี่

การศึกษา/การอบรม  
•	 ปริญญาโท		M.A.	Urban	Studies,	Long	Island	University,	U.S.A.
•	 ศลิปศาสตร์บณัฑิต	(รัฐศาสตร์)		มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้ บริหารระดับสูง 
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
	 ระดบัสงูภาครัฐ		สถาบนัพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 :	 ผู้ นำาท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	 รุ่นท่ี	 66		 
	 สำานกังานข้าราชการพลเรือน		
ประสบการณ์ท�างาน  
•  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง		กระทรวงพลงังาน
•		พ.ศ. 2550 – 2552 		 ผู้อำานวยการสำานกับริหารกลาง	สำานกังานปลดั 
	 กระทรวงพลงังาน
•		พ.ศ. 2550   	 หวัหน้าสำานกังานรัฐมนตรี		กระทรวงพลงังาน
•		พ.ศ. 2549 – 2550  	 ผู้อำานวยการสำานกัความร่วมมือระหวา่งประเทศ		 
	 กระทรวงพลงังาน	
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง		กระทรวงพลงังาน
•		 กรรมการ		บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชัน่แนล	จำากดั			
•	 กรรมการ		บริษัท	ไปรษณีย์ไทยดสิทริบวิชัน่	จำากดั		
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•	 ไมมี่

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล
กรรมการ
อายุ 58 ปี

นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช
กรรมการ
อายุ 50 ปี
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การศึกษา/การอบรม  
•		 ปริญญาโท	 	 เศรษฐศาสตร์,	 The	 London	 School	 of	 Economics	 
	 and	Political	Science	
•	 ปริญญาตรี		เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์,	Tufts	University			
•	 หลกัสตูร	Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	School	 
	 (AMP	170)	
•	 หลกัสตูร	Corporate	Governance	 for	Capital	Market	 Intermediaries		 
	 (CGI)	 และหลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	 (DAP)	สมาคม 
	 สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ประสบการณ์ท�างาน  
•		พ.ศ. 2551 – 2557	 กรรมการผู้ จัดการ	 บริษัทหลกัทรัพย์เคที	 ซีมิโก้		 
	 จำากดั
ต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริหาร		บริษัทหลกัทรัพย์ซีมิโก้	จำากดั	(มหาชน)
•	 กรรมการบริหาร		บริษัท	มะลกิรุ๊ป	1962	จำากดั
•	 กรรมการตรวจสอบ	 /	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 บริษัทชาญอิสสระ	 
	 ดีเวลอ็ปเมนท์	จำากดั	(มหาชน)	
•	 ท่ีปรึกษาอิสระ		บริษัทผลติ	–	ไฟฟ้าลาว	(มหาชน)	(สปป.ลาว)
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
•		 ไมมี่

นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
อายุ 48 ปี


