▪

ผูก้ ่อตัง้ และผูอ้ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำควำมคิ ดสร้ำงสรรค์เชิ งธุรกิ จ (Academy of
Business Creativity) มหำวิ ทยำลัยศรีปทุม

▪

ประสบกำรณ์ ทำงำนหลำกหลำย ตัง้ แต่เป็ นวำณิ ชธนำกร งำนกำรตลำด และ
เคยเป็ น CEO ของ GMM Grammy ในส่วนงำน Broadcast รวมถึง Market Head
ของ Telenor ในกำรชนะประมูลใบอนุญำตโทรศัพท์ไร้สำยที่เมียนมำ
ในปี 2014

▪

เคยดำรงตำแหน่ ง Chief Commercial Officer DTAC เป็ นผูส้ ร้ำงแบรนด์ Happy
และ DTAC Feel Good

▪

งำนหลักที่สำคัญที่สดุ ของชีวิตคือเป็ นคุณพ่อของลูกสำวสองคนที่กำลังจะเป็ น
วัยรุ่น

▪

ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ งรองประธำนกรรมกำรบริ หำร กลุ่มนกเงือก ในจังหวัด
เชียงรำย ซึ่งมีบริ ษทั ในเครือที่สำคัญ ได้แก่ บริ ษทั อีซูซุ เชียงรำย (2002) จำกัด
โดยเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ ำยรถยนต์ อีซูซุ รำยแรกในจังหวัดเชียงรำย บริ ษทั นกเงือก
เงิ นด่วน จำกัด ให้บริ กำรเงิ นด่วน และ บริ ษทั นกเงือกโซลูช ั ่น จำกัด ให้บริ กำร
ด้ำน IT แก่ลกู ค้ำภำยนอก นอกจำกนี้ ยังเป็ นผูใ้ ห้คำปรึกษำระบบ IT กับ
ผูป้ ระกอบกำร และสมำชิ กสภำอุตสำหกรรม รวมทัง้ ผลักดันโครงกำรกำรพัฒนำ
ทำง IT แก่ผป้ ู ระกอบกำร

▪

เป็ นคนริ เริ่ มพัฒนำและวำงระบบงำน IT ของบริ ษทั ในเครือ โดยมีผลงำนที่สำคัญ
อำทิ ระบบงำนศูนย์ซ่อมรถยนต์บน FoxPro ระบบ sale force สำหรับธุรกิ จ
จำหน่ ำยรถยนต์อีซูซุ และระบบที่พฒ
ั นำขึน้ เองบน open-source สำหรับ sale
force/CarServiceCenter/Account/HR version webform จนกระทังพั
่ ฒนำเป็ น
Dealer Management System (DMS) สำหรับผูจ้ ำหน่ ำยรถยนต์อีซูซุ

▪

เคยดำรงตำแหน่ งประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงรำย และตำแหน่ ง
สำคัญในสภำอุตสำหกรรม อำทิ กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงรำย
รองประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงรำย ด้ำนพำณิ ชย์ เลขำธิ กำรสภำ
อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงรำย และกรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

▪

ร่วมงำนกับ Ant Financial Services Group ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครือ Alibaba
ตัง้ แต่ปี 2016 รับผิดชอบธุรกิ จทัง้ หมดของ Ant Financial Services Group
ในไทย รวมถึงกำรให้บริ กำรชำระเงิ นข้ำมแดนผ่ำน Alipay eWallet platform
นอกจำกนี้ ยังดูแลในส่วนของกำรร่วมลงทุนของ Ant Financial Services Group ใน
Ascend Money ของไทย ซึ่งเป็ นเจ้ำของ platform อย่ำง True Money Wallet

▪

ประสบกำรณ์ ทำงำนในต่ำงประเทศกว่ำ 15 ปี อำทิ McKinsey & Co. รับผิดชอบ
ดูแลลูกค้ำสถำบันกำรเงิ นทัวเอเชี
่
ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และ Fullerton Financial
Holding (บริ ษทั ในเครือ Temasek Holding ของสิ งคโปร์) ในตำแหน่ ง Head of
Self-Employed Mass Market Business ซึ่งก่อตัง้ กำรร่วมทุนระหว่ำง Bank of China
และ Fullerton Financial Holding เพื่อรองรับกำรเข้ำถึงบริ กำรทำงกำรเงิ นในชนบท
ของจีน

▪

เคยดำรงตำแหน่ งผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยกลยุทธ์ลกู ค้ำบุคคล ธนำคำรไทยพำณิ ชย์
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงกลยุทธ์ทำงด้ำนผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรทำงกำรเงิ นให้กบั
กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย

▪

สำเร็จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี (เกียรติ นิยมอันดับหนึ่ ง) จำกมหำวิ ทยำลัยธรรมศำสตร์
และสำเร็จกำรศึกษำระดับปริ ญญำโทสำขำบริ หำรธุรกิ จจำก Northwestern
University (Kellogg School of Management) ภำยใต้ทนุ กำรศึกษำ Fulbright

▪

ผูก้ ่อตัง้ Kaidee แพลตฟอร์มที่เขำสร้ำงขึน้ มำด้วยควำมเชื่อที่ว่ำ “คนไทยทุกคน
ควรมีแพลตฟอร์มสำหรับกำรซื้อขำยของออนไลน์ ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย” มุ่งมัน่
ที่จะพัฒนำตลำดออนไลน์ แห่งนี้ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงและพัฒนำทีมเทคคนไทย
ที่มีควำมสำมำรถไม่แพ้ทีมเทคระดับโลก

▪

Kaidee เริ่ มต้นขึน้ ในปี 2011 จำกทิ วำและทีมอีก 5 คนที่ร่วมกันสร้ำงแพลตฟอร์มนี้
ขึน้ มำ จนทุกวันนี้ กลำยเป็ นที่ร้จู กั และใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำง ปัจจุบนั Kaidee
เป็ นตลำดออนไลน์ ที่มีควำมคึกคักมำกที่สดุ ในประเทศไทย โดยมีผข้ ู ำยกว่ำ
200,000 คนต่อเดือน มีรำยกำรประกำศกว่ำ 1.5 ล้ำนรำยกำรออนไลน์ ทกุ วัน เพียง
ในปี 2017 ก็มีคนไทยกว่ำ 35 ล้ำนคนเข้ำมำใช้งำน และมีของขำยได้ที่ Kaidee
กว่ำ 1.85 ล้ำนรำยกำร มูลค่ำกว่ำ 100,000 ล้ำนบำท

▪

ได้รบั กำรยอมรับในวงกำรธุรกิ จดิ จิทลั ถึงควำมมุ่งมั ่น ควำมเป็ นผูน้ ำ และ
ควำมพยำยำมที่จะสร้ำงทีมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิ ดกว้ำงสำหรับทุกควำมคิ ดเห็น
ที่ Kaidee และยังเป็ นเมนทอร์ระดับแนวหน้ ำให้กบั ทีมสตำร์ทอัพชัน้ นำของ
เมืองไทย

▪

เคยดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริ หำรของดิ จิทลั เอเจนซี่ชนั ้ นำของเมืองไทย ทัง้ ที่ Admax
Network และ Omnicom Media Group

▪

ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ งรองผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ ำยเทคโนโลยีทำงกำรเงิ น รับผิ ดชอบ
งำนด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรเงิ น (FinTech) อำทิ ส่งเสริ มกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรเงิ นที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ใน regulatory sandbox และผลักดันให้มีโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนกลำงและมำตรฐำนร่วม ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำนกับ
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

▪

มีประสบกำรณ์ กำรทำงำนกว่ำ 17 ปี ที่ ธปท. ทัง้ ด้ำน IT และกำรเงิ น ไม่ว่ำจะเป็ น
งำนในฐำนะวิ ศวกรระบบและ programmer ของหลำยระบบงำนใน ธปท. และ
งำนในสำยนโยบำยระบบกำรชำระเงิ น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมโยงโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนระบบกำรชำระเงิ นระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ก่อนจะมำปฏิ บตั ิ งำนที่
ฝ่ ำยเทคโนโลยีทำงกำรเงิ น เคยรับผิดชอบดูแลควำมเสี่ยงด้ำนกำรกำกับปฏิ บตั ิ
ตำมกฎเกณฑ์ (compliance risk) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรเงิ นสำรองระหว่ำง
ประเทศที่ฝ่ำยบริ หำรควำมเสี่ยงองค์กร

▪

สำเร็จกำรศึกษำระดับปริ ญญำโททัง้ ทำงด้ำนวิ ทยำศำสตร์คอมพิ วเตอร์ และ
ด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิ น และสำเร็จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี
ด้ำนวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์

