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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 มกราคม 2559)

การศึกษา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,  
 Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน,  
บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ)

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ 
 องค์การ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนา 
 อย่างย่ังยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ
- ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย
- ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- กรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
- กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
- ประธานคณะกรรมการก�ากับการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- Chairman of the Council of Trustees and the Board of Director,  
 Thailand Development Research Institute (TDRI)
- ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  (ต่อ)
(บริษัทจดทะเบียน,  
บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ)

- ท่ีปรึกษา ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2553-2553 รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด
- ปี 2553-2553 ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
- ปี 2551-2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปี 2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ากัด
- ปี 2548-2552 ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จ�ากัด
- ปี 2547-2553 ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- ปี 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
- ปี 2545-2546 คณะท�างานนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง
- ปี 2544-2548 ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดหาและ 

บริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย
- ปี 2544-2546 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ปี 2543-2546 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2542-2546 เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ 

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ปี 2541-2547 กรรมการพัฒนากฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ปี 2541-2543 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบัน 

การเงิน กระทรวงการคลัง
- ปี 2535-2542 รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ปี 2526-2535 ธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าหน่วย ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ 
รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

-  ปี 2524-2526 Research Fellow, International Food Policy Research 
Institute, Washington, D.C., USA

การฝึกอบรม - Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร




