
    Strategic Studies Center (SSC) 
                                                                                                           National Defence Studies Institute, Thailand 

1 
 

ประวัติย่อ 

คุณกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร 
MRS.  KOBKARN   ATTANAVRANGKUL  

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
อดีตคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรี 
 

 
 

ที่อยู่ :     11  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5  ถนนพระราม 6  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 
ที่ทำงาน :  บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
       201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์    02-511-7999                                           โทรสาร 02-513-0305 
วันเกิด   : วันท่ี  19  กันยายน พ.ศ. 2503 
สถานที่เกิด  : กรุงเทพมหานคร 
บิดา/มารดา : ดร. กร  สุริยสัตย์  และ  ท่านผู้หญิงนิรมล  สุริยสัตย์ 
 

การศึกษา  :        พ.ศ.          สถาบัน              วุฒ ิ
   2508 – 2520 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนต้น 
 2520 - 2522 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2522 - 2524 Wellesley College Massachusetts, USA. 
      2524 - 2527 Rhode Island School of Design, ปริญญาตรี B. (Architecture) 
   Rhode Island, USA  
 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (“Director Certificate Program”) 
 2548 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (“The Role of Chairman Program”) 
 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน 
   ราชอาณาจักร ปี 2549 (ปรอ.19)/ (วปอ.49) 
 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 5)  
 2553 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (EXCET 1)  
 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4) 
 2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 2) 
 2556 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นท่ี 2 

                   2556                    หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
  การลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1  
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 2557 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 2561 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร 
  มนุษย์ ประจำปกีารศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 2561                    หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)  
  รุ่นท่ี 4/2018 โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 2562                    ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาวิชาการจัดการ 
  การท่องเท่ียว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2560    
 

ประวัติการทำงาน   :     พ.ศ.  ตำแหน่ง     บริษัท 
 2527 – 2528 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (ด้านงานตกแต่ง) มาบุญครองเซ็นเตอร์   
 2529 - ส.ค. 2557     ผู้บริหารและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย                       
 31 ส.ค. 2557 – 23 พ.ย. 2560   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
 ธ.ค. 2560 –ธ.ค. 2562 กรรมการและท่ีปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
 2561- ก.ค 2562 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี 
 2561-2562  ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 2561- มี.ค. 2563       รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการอิสระ  
                                         ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และ 
                                          คณะกรรมการการกับความเส่ียง ธนาคารกสิกรไทย จา กัด (มหาชน) 
 2561- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
 เม.ย 63 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย  
 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ตำแหน่งทางสังคมในปัจจบุัน (ต้ังแต่ ม.ค. 2561) 
1. ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
2. นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น   
3. ท่ีปรึกษา หอการค้าไทย 
4. ท่ีปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์  
5. คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
6. ประธานมูลนิธิ ดร.กร-ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ 
7. ท่ีปรึกษา ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย 
8. กรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
9. ท่ีปรึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)       

10. กรรมการ สภากาชาดไทย 
11. ประธานคณะกรรมการจัดงาน Global Summit of Women 2020 ฝ่ายไทย 
12. คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 
13. กรรมการโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ชลบุร ี
14. กรรมการ บริษัท ดีแคทลอน ประเทศไทย จำกัด 
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ตำแหน่งในอดีต (ก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีฯ) 
ตำแหน่งทางสังคม (ด้านธุรกิจ) 
 1.  นายกสมาคม      :   สมาคมไทย – ญี่ปุ่น 
 2.  รองประธาน      :   หอการค้าไทย 
 3.  กรรมการ      :   ธนาคารกสิกรไทย 
 4.  ประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง :   หอการค้าไทย 
 5.  รองประธานคณะกรรมการพลังงาน  :   หอการค้าไทย 
 6.  ประธานชมรมจรรยาบรรณ   :   หอการค้าไทย 
 7.  กรรมการ      :   มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน      
 8.  กรรมการ      :  คณะกรรมการร่วมสามสถาบัน (กกร.)       
 9.  กรรมการ               :  สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
10. กรรมการ      :  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ   
 
ตำแหน่งทางสังคม (ด้านการศึกษา) 
1. คณะกรรมการอำนวยการ    :   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   
2. คณะกรรมการ      :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา   :   Harrow International School   
  
ตำแหน่งทางสังคม (ด้านอื่น )ๆ 
1. ประธานคณะกรรมการ    : สตรีนักธุรกิจดีเด่นโลก ประเทศไทย 
2. กรรมการ      : มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
3. กรรมการ      :  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
4. อนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและแผนประชากร      :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5. กรรมการ      : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ                                          
6. กรรมการ                           :  มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ      
7. กรรมการ      :  กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
8. กรรมการ                             :  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  
9. กรรมการ      :  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
10. กรรมการ                                                          :  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
11.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ    :  คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
อื่น  ๆ :   
1. กรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 (ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่) 
2. คณะทำงานมูลนิธิ Art for All   (ประตูสู่จินตนาการในทัณฑสถาน) ของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ                                  
3. คณะกรรมการท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ K-SME Venture Capital   ปี 2550 
4. กรรมการพิจารณารางวัล Bai Pho Business Awards by SASIN ปี 2550                                              
5. กรรมการคัดเลือกโครงการ “Bangkok Business Challenge” สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 
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เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สูงสุด : 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อ 28 ก.ค. 2560 
 
รางวัลดีเด่น : 
1.  1 ใน 13 นักธุรกิจสตรีช้ันนำระดับโลก The Leading Women Entrepreneurs of the World  
     (พฤษภาคม ปี 2547: The Star Group)   
2.  นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2547  
3.  เปรียว อวอร์ด ซึ่งมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ปี  ๒๕๔๘ 
4.  นักธุรกิจสตรีดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2550  
     จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
5.   นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6.   สตรีไทยดีเด่นสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ปี ๒๕๕๕ 
7.   The Women Who Make a Difference Awards 2012 โดยนิตยสาร Thailand Tatler  
8.   สตรีไทยเข้มแข็ง หอการค้าไทย ประจำปี 2555 
9.   บุคคลสัมมาชีพแห่งปี ๒๕๕๕ โดยมูลนิธิสัมมาชีพ 
 
งานอดิเรก  : อ่านหนังสือ   ชมงานศิลปะและสถาปัตยกรรม   ชมคอนเสิร์ต-ละครเวที  
สะสม   : แผนท่ีโบราณ  หิน  ใบไม ้
คติในการทำงาน : รู้หน้าท่ี  ซื่อสัตย์  ยุติธรรม  รักในส่ิงท่ีทำ  กล้าทำในส่ิงท่ีถูก  
   ทุกอย่างเป็นไปได้  ทำเพื่อส่วนรวม           
            
ติดต่อประสานงาน: 

 นาวาตรีหญิง จิตราภรณ์  จิตรธร  
 หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 62 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 ถ.วิภาวดีรังสิต เเขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทร 022770696 
 Fax 02 277 0696, 02 277 4300    
  

------------------------------------------------------------------- 


