บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
พลอากาศเอกชัยนันท์
ธรรมสุจริต
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตร “Audit Committee
Program (ACP)” รุ่นที่ 22/2008 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation
Program (DAP)” รุ่นที่ 67/2007 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือ
ขันสู
้ ง
- ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- D.Eng.(Candidate) Asian Institute of
Technology (A.I.T.)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- M. Eng. Asian Institute of Technology
(A.I.T.)
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
สอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว หุ้นในบริษัท
ระหว่ างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี

ไม่มี

หน้ าที่ ก-1

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/
ช่ วงเวลา
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
2554 – ปั จจุบนั - กรรมการตรวจสอบ
- งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการ
บมจ.ไฮโดรเท็ค
ทดลองเดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ ้าประปา
2550 – 2553
- กรรมการตรวจสอบ
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํา
บจก.ไฮโดรเท็ค
กลับมาใช้ ใหม่หรือระบบรีไซเคิล ระบบกําจัด
ขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ น
พลังงานทดแทน
2550 – ปั จจุบนั - วิศวกรโครงสร้ างอิสระ
- หน่วยงานราชการ
ข้ าราชการบํานาญ
- ผู้ทรงคุณวุติพิเศษ
- หน่วยงานราชการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ผู้ชว่ ยหัวหน้ านายทหารฝ่ าย - หน่วยงานราชการ
เสนาธิการ ประจํา
รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงกลาโหม
- ผู้อํานวยการสํานักงานยุทธ - หน่วยงานราชการ
โยธาทหาร กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
- ผู้อํานวยการกองแบบแผน
- หน่วยงานราชการ
สํานักยุทธโยธาทหาร
- หัวหน้ าแผนกวิศวกรรม กอง - หน่วยงานราชการ
แบบแผน สํานักยุทธโยธา
ทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด
- หัวหน้ าแผนกวิทยาการ กอง - หน่วยงานราชการ
วิทยาการ กรมช่างโยธาทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ลาดับ
2.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายอนันต์ เกตุพิทยา
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตร“The Improving The Quality of
Financial Reporting (QFR)” รุ่นที่ 1/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- การสัมมนา “เทคนิคการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน”
รุ่นที่ 15 ปี 2548 จุฬาลงกรณ์วารสาร
- ประกาศนียบัตร “Director Certification Program
(DCP)” รุ่นที่ 7/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย
- ประกาศนียบัตร “Audit Committee Program
(ACP)” รุ่นที่ 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย
- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program
(DAP)” รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
- การพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6 ปี
2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การสัมมนา “Securities Analysis and Portfolio
Management” ปี 2531 สมาคมสมาชิกตลาด
หลักทรัพย์
- การพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2 ปี
2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้
บมจ.ไฮโดรเท็ค
และการทดลองเดินระบบ สําหรับ
- กรรมการตรวจสอบ
ระบบผลิตนํ ้าประปา ระบบบําบัดนํ ้า
บจก.ไฮโดรเท็ค
เสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํากลับมา
ใช้ ใหม่หรือระบบรีไซเคิล ระบบกําจัด
ขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้
เป็ นพลังงานทดแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- ประกอบกิจการสถานที่พกั ตากอากาศ
บจก.เซียร์ พร็พเพอร์ ตี ้
- กรรมการตรวจสอบ
- บริ ก ารโดยสาร ขนส่ ง ทางเรื อ และ
บจก.บริหารสินทรัพย์ทา่ เรือ
ให้ บริการท่าเทียบเรือ
ดอนสัก สมุย
- กรรมการตรวจสอบ
- ผลิตและจําหน่ายชื ้นส่วนรถยนต์
บมจ.ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซี - งานบริการอีเว้ นท์แบบครบวงจร ทังใน
้
เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์
รู ปแบบการบริ ห ารการจัดงานอีเว้ น ท์
และงานบริการเช่า
- กรรมการตรวจสอบและ
- การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะ
ประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อที่อยูอ่ าศัยและเพื่อการพาณิชย์
ความเสี่ยง บมจ.ศุภาลัย
- ประธานกรรมการบจก.จัดหา - บริการจัดหางาน และสรรหาบุคลากร
งาน เดอะบิลเลี่ยน โซลูชนั่

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
2554 – ปั จจุบนั
2550 – 2553

2551 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

2543 – ปั จจุบนั

-

หน้ าที่ ก-2

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

3.

รศ.ดร.กําพล ปั ญญาโกเมศ
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
39

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก Ph.D. (Finance)
Schulich School of Business,
York University, Canada
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
MBA (Finance) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
ปั จจุบนั

2554 – ปั จจุบนั

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2546 – 2547
2540 - 2545

หน้ าที่ ก-3

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไฮโดรเท็ค

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง บมจ. สตาร์ ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย)
- ที่ปรึกษาด้ านการบริหารและพัฒนาพอร์ ต
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ฟิ นนั ซ่า จํากัด
- คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้วิจยั The Individual Finance
Insurance Decisions Centre, Canada
- เจ้ าหน้ าที่การเงิน Asia Pacific
Corporation

ประเภทธุรกิจ
- งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการ
ทดลองเดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ ้าประปา
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํา
กลับมาใช้ ใหม่หรือระบบรีไซเคิล ระบบกําจัด
ขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงาน
ทดแทน
- ธุรกิจส่งออก

- การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- สถาบันการศึกษา
- สถาบันการศึกษา
- ประกันภัย
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและกฎหมาย

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

4.

นายประยูร วิเวชภูวนนท์
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- ประธานกรรมการ

68

5.

นายสลิบ สูงสว่าง
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

58

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
คุณวุฒิการศึกษา
ทางครอบครั ว หุ้นในบริ ษัท
ระหว่ างผู้บริ หาร
(%)
- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation
ไม่มี
ไม่มี
Program (DAP)” รุ่นที่ 35/2005 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิต เนติบณ
ั ฑิตสภากระทรวง
ยุติธรรม
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร “Role of the Chairman
Program (RCP)” รุ่นที่ 25/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ประกาศนียบัตร “Director Certification
Program (DCP)” รุ่นที่ 117/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation
Program (DAP)” รุ่นที่ 37/2005 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเคมี)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

19.16

หน้ าที่ ก-4

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
2554

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

- ประธานกรรมการ บมจ.ไฮโดรเท็ค
- การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
และการทดลองเดินระบบ สําหรับ
บมจ.ไฮโดรเท็ค
ระบบผลิตนํ ้าประปา ระบบบําบัดนํ ้า
2550 – 2553
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
เสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํากลับมา
บจก.ไฮโดรเท็ค
ใช้ ใหม่หรือระบบรีไซเคิล ระบบกําจัด
ปั จจุบนั
- ประธานกรรมการ บมจ.ผลธัญญะ
ขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.สหมิตรเครื่องกล เป็ นพลังงานทดแทน
- กรรมการ บจก.โรงสีข้าว วิเวชพัฒนา
- การนําเข้ าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การนําเข้ าและจําหน่ายสินค้ า
อุตสาหกรรม วัตถุดิบเครื่องจักร และ
อุปกรณ์สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสีข้าว
2554 – ปั จจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้
บมจ.ไฮโดรเท็ค
และการทดลองเดินระบบ สําหรับระบบ
2525 - 2553
- กรรมการผู้จดั การ
ผลิตนํ ้าประปา ระบบบําบัดนํ ้าเสีย
บจก.ไฮโดรเท็ค
ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่
หรือระบบรีไซเคิล ระบบกําจัดขยะ และ
การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงาน
ทดแทน

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
อายุ
(ปี )

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

6.

นายพิชยั คล่องพิทกั ษ์
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- กรรมการผู้จดั การ
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7.

นายนพดล สุขสวัสดิ์
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ
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8.

นางพนาลี นรจิตต์
(ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาว
พนาลี มลิหอม)
- กรรมการบริหาร
- ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
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ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา
ทางครอบครั ว หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ระหว่ างผู้บริ หาร
(%)
- ประกาศนียบัตร “Director
ไม่มี
19.17
2554 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ
งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการทดลอง
Accreditation Program (DAP)” รุ่น
บมจ.ไฮโดรเท็ค
เดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ ้าประปา ระบบบําบัดนํ ้า
ที่ 71/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
2525 - 2553
- รองกรรมการผู้จดั การ
เสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่หรือ
กรรมการไทย
บจก.ไฮโดรเท็ค
ระบบรีไซเคิล ระบบกําจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุ
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรม
เหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน
เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร “Director
ไม่มี
ไม่มี
2554 – ปั จจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการทดลอง
Accreditation Program (DAP)” รุ่น
บมจ.ไฮโดรเท็ค
เดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ ้าประปา ระบบบําบัดนํ ้า
ที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
2548 - 2553
- ผู้จดั การโครงการ
เสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่หรือ
กรรมการไทย
บจก.ไฮโดรเท็ค
ระบบรีไซเคิล ระบบกําจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุ
- M. Eng. Asian Institute of
เหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน
Technology (A.I.T.)
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร “Director
ไม่มี
ไม่มี
2554 – ปั จจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน - งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการทดลอง
Accreditation Program (DAP)” รุ่น
บมจ.ไฮโดรเท็ค
เดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ ้าประปา ระบบบําบัด
ที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
2553
- ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน นํ ้าเสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่หรือ
กรรมการไทย
บจก.ไฮโดรเท็ค
ระบบรีไซเคิล ระบบกําจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุ
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
- ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
เหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัย
2543 – 2552
บจก.จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล - จัดจําหน่ายตัว๋ โดยสารเครื่องบิน
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หน้ าที่ ก-5

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ลาดับ
9.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายสุกิจ เลิศอัศวรัตน์
(ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี)
- กรรมการบริหาร
- ผู้อํานวยการฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
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10. นางสาวศุภรดา อมรมนัส
(ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวศศิธร
อมรมนัส)
- ผู้อํานวยการฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์
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ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา
ทางครอบครั ว หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ระหว่ างผู้บริ หาร
(%)
- ประกาศนียบัตร “Director
ไม่มี
ไม่มี
2554 – ปั จจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
- งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการ
Accreditation Program (DAP)” รุ่น
บมจ.ไฮโดรเท็ค
ทดลองเดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ ้าประปา
ที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
2552 – 2553
- ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํา
กรรมการไทย
บจก.ไฮโดรเท็ค
กลับมาใช้ ใหม่หรือระบบรีไซเคิล ระบบกําจัดขยะ
- รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และตกแต่งภายใน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551 – 2552
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
- จําหน่ายและให้ บริการติดตังเครื
้ ่องปรับอากาศ และ
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
บจก.เฟอร์ เนีย แอลซีแอล
ระบบฟอกอากาศ
มหาวิทยาลัย
2542 – 2551
- ผู้จดั การฝ่ ายก่อสร้ าง
บจก.ไทยชินเรียว
- ประกาศนียบัตร “Director
ไม่มี
ไม่มี
2554 – ปั จจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ - งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการ
Accreditation Program (DAP)” รุ่น
และเลขานุการ
ทดลองเดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ ้าประปา
ที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
บมจ.ไฮโดรเท็ค
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํา
กรรมการไทย
2550 – 2553 - ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ กลับมาใช้ ใหม่หรือระบบรีไซเคิล ระบบกําจัดขยะ
- ประกาศนียบัตร “Company
เลขานุการ บจก.ไฮโดรเท็ค
และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน
Secretary Program (CSP)” รุ่นที่
40/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
- ประกาศนียบัตร “Company
Secretary Development Program
(CSDP)” ปี 2550 สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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