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ชื่อ - สกุล

1. รตต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

อายุ

61

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาโท

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
%
-

2. นายนพดล ตัณศลารักษ

43 ป

ปริญญาโท

22.05%

3. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร

41 ป

ปริญญาโท

20.83%

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

2533 - 2543
2543 - 2545
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2525 - 2527
2529 - 2530
2531 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2529 - 2531
2531 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
กรรมการการประปานครหวง
กรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
กรรมการการไฟฟานครหลวง
ที่ปรึกษาสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประธานกรรมการ
วิศวกร
วิศวกร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการสมาคม
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอลซีซี ลิ้มเจริญ จํากัด
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไดอิจิ เฮาส จํากัด
บริษัท แลนดี้ดีเวลลอปเมนท จํากัด
สมาคมผูผลิตปายโฆษณา
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด
HITACHI ZOSEN CO.,LTD.
บริษัท แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไดอิจิ เฮาส จํากัด
บริษัท แลนดี้ดีเวลลอปเมนท จํากัด
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ชื่อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
%
20.83%

4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล

41 ป

ปริญญาโท

5. นายวิชิต ดิลกวิลาศ

64 ป

อนุปริญญา
Mini MBA

7.35%

6. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

43 ป

ปริญญาโท

-

7. นายปารเมศร รัชไชยบุญ

48 ป

ปริญญาตรี

-

8. นางสาวนภาพร ไกรพานนท

47 ป

ปริญญาโท

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

2528 - 2530
2530 - 2531
2531 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2505 - 2506
2506 - 2524
2524 - 2542
2533 - ปจจุบัน
2540 - 2543
2540 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
2535 - 2540
2540 - 2543
2543 - 2544
2540 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
2529 - ปจจุบัน

Project Engineer
Project Manager
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
หัวหนางาน
หัวหนางานสถานที่กรุงเทพ
ผอ.กองบํารุงรักษาอาคารและความสะอาด
กรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูจัดการทั่วไป
ประธานบริหาร และลูกคาสัมพันธ
ประธานบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
อาจารยประจําภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด
บริษัท เอสโซ สแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนดี้ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไดอิจิ เฮาส จํากัด
บริษัท กระสอบไทย จํากัด
การรถไฟแหงประเทศไทย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษัท คอนเซ็ป เทรนนิ่ง แอนด คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดนทสุ ยังค แอนด รูบิแคม จํากัด
บริษัท เดนทสุ ยังค แอนด รูบิแคม จํากัด
บริษัท เดนทสุ ยังค แอนด รูบิแคม จํากัด
บริษัท เทิรน อะราวด จํากัด
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
%
-

1.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช

40 ป

อนุปริญญา
(การบัญชี)

2. นายจุมพล วงษชุน

41 ป

ปริญญาโท

-

3. นายสุจินต พัฒนกุลาคาร

53 ป

-

4. นางปยกานต ศิริโภคกุล

32 ป

(ปริญญาตรี)
วศ.บ.
ปริญญาโท

5. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธ

31 ป

ปริญญาตรี
(ศิลปศาสตร)

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

2533-ปจจุบัน
2532-2533
2529-2532
2526-2527
2542-2546
2538-2541
2536-2538
2545 - ปจจุบัน
2540-2545
2537-ปจจุบัน
2536-2537
2536-ปจจุบัน

ผช.ผอ.ฝายบัญชีการเงิน
พนักงานบัญชี
ผูชวยสมุหบัญชี
ผูชวยสมุหบัญชี
ผอ.ฝายการตลาด
ผูจัดการปฏิบัติการ
ผช.ผจก.ฝายการตลาด
ผช.ผอ.ฝายผลิตงานโฆษณา
หุนสวนผูจัดการ
ผช.ผอ.ฝายการตลาด
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผช.ผอ.ฝายบริหารสํานักงาน

บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด(มหาชน)
สํานักงานบัญชี อํานาจแอนดแอสโซซิเอส
บริษัท วิศวสหภัณฑ จํากัด
บริษัท เซนตจูรี่ไซเคิ้ล จํากัด
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด(มหาชน)
บริษัท แกรมมี่เน็คเวิรค จํากัด
บมจ.เจาพระยาหินออนแกรนิค
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด(มหาชน)
หจก.สี่ทิศวิศวกรรมออกแบบและที่ปรึกษา
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด(มหาชน)
บมจ.อินเตอรแนชั่นแนล บรอคคาสติ้ง คอรปอร
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด(มหาชน)

