บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1

พลเอกดุสิต เครือใย
ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
65

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)
-ไมม-ี

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program
- Audit Committee Program

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ชวงเวลา

2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2554 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ
2550
2547 – 2550

2

นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

65

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
Duke University, Durham NC,
USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัย รามคําแหง
ผานการอบรมหลักสูตร
- ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุน 5
- Director Accreditation Program

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ตําแหนง

2554 – ปจจุบัน

2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2551 – 2554
2548 – 2551
2541 – 2545

เอกสารแนบ 1 หนา 1

ผูประสานงานประเทศ
เพื่อนบาน
ผูประสานงานไทย –
มาเลเซีย
ที่ปรึกษาอาวุโส/
ผูอํานวยการอาวุโสศูนย
ศึกษาอาเซียน-จีน
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ /
รองอธิการบดี
รองปลัดกระทรวง
รองอธิบดี

หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

บจก. สยามแอดวานซ
อีเลคทรอนิค
กองทัพบก

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

กองทัพบก

หนวยงานราชการ

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

สถาบันการศึกษา

บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

บมจ. สุรพลฟูดส
ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ธุรกิจอาหาร
สถาบันการศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ

หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ

หนวยงานราชการ

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

นายวัชรินทร ดวงดารา
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

54

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ
(MBA) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)
-ไมม-ี

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2538 – ปจจุบัน

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program
- Director Certification Program

4

นายกมล จิระปทมะ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

54

-ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
5

พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง
- กรรมการ

53

-ปริญญาโท สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร
โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน

2547 – ปจจุบัน
2551 – 2554
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2550 – 2556
2555 – ปจจุบัน

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ตําแหนง

หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
SVP-สายงานกฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. คราวน เทค แอดวานซ จํากัด

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด
บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. ชูไก
บจก. โปรเฟสชั่นนัล แม็กซิมั่ม เทรน
นิ่ง แอนด เทรดดิ้ง
บจก. ลีกัล ไลน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บจก. ท็อปไลฟเวนเจอร
บจก. ฟอลคอน 9
บมจ.ลิฟวิ่งแลนดแคปปตอล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเหล็กแปรรูป
บริการบัตรเครดิต
ผลิตเครน เครื่องจักร
ที่ปรึกษาธุรกิจ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

หนวยงานราชการ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา

2554 – 2555
2554 – ปจจุบัน

กรรมการ
SVP-สายงานคดี
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองผูบัญชาการตํารวจ
นครบาล
ผูบังคับการตํารวจภูธร
กรรมการ

2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บจก. แฮปป อิมปอรต เอ็กซปอรต

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
นําเขาเครื่องใชไฟฟา

2554 – ปจจุบัน

กรรมการ

นําเขาเครื่องใชไฟฟา

2554 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

บจก. ที แอนด ซี แอดวานซ
อีเลคทรอนิค
บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ที่ปรึกษากฎหมาย
สถาบันการเงิน
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
ศูนยกีฬา
คาอสังหาริมทรัพย
คาอสังหาริมทรัพย
หนวยงานราชการ

จําหนายเหล็กแปรรูป

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
6

นายอมร มีมะโน
- กรรมการ / กรรมการ
ผูจัดการ

อายุ
(ป)
41

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)
18.14

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ระหวางผูบริหาร
นองชายนางสาว 2548 – ปจจุบัน
จินดา มีมะโน
2550 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program

7 นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ
- กรรมการ / รองกรรมการ
ผูจัดการใหญฝายปฏิบัติการ

41

- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
การตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program

8.00

-ไมม-ี

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ตําแหนง

หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

กรรมการ
กรรมการ

บจก. แฮปป อิมปอรต เอ็กซปอรต
บจก. ที แอนด ซี แอดวานซ
อีเลคทรอนิค
บจก. เจ บิลเลี่ยน
บจก. มุกค อินเตอร
บจก. เมืองไทย ดิจิตอล

นําเขาเครื่องใชไฟฟา
นําเขาเครื่องใชไฟฟา

บจก. แมกซอนเฮิรบสมารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด)
บจก. แคป แอดวานซ
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บจก. เพชรน้ําหนึ่ง จิวเวลรี
บจก. แฮปป อิมปอรต เอ็กซปอรต
บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ จํากัด

จําหนายอาหารเสริม

บจก. ที แอนด ซี แอดวานซ
อีเลคทรอนิค
บจก. เจ เอส ซี อิเล็คทริคไวร
แอนดเคเบิ้ล

นําเขาเครื่องใชไฟฟา

2545 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ

2548 – ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / รองกรรมการ
ผูจัดการใหญฝาย
ปฏิบัติการ
กรรมการ

2536 – 2550

กรรมการ

เอกสารแนบ 1 หนา 3

จําหนายเครื่องประดับ
จําหนายเครื่องสําอาง
จําหนายสื่อการศึกษา

จําหนาย Talking Dict
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องประดับ
นําเขาเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา

จําหนายสายเคเบิ้ล

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

8

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

นายสมโภช บูรพาสกุล
กรรมการ

54

คุณวุฒิการศึกษา
ปวช. บัญชี วิทยาลัยพาณิชยการ
ธนบุรี

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)
2.40

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program

9

นายเอนก พัฒนสฤษฎ
กรรมการ

61

- สาขา บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program

2.40

-ไมม-ี

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บจก. แฮปป อิมปอรต เอ็กซปอรต
บจก. เอแอนทเจออดิโอซิสเต็ม
บจก. แซทคอมมิวนิเคชั่น ซัพพลาย

นําเขาเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องเสียง
จําหนายอุปกรณไฟฟา

2548 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา

2545 – ปจจุบัน

กรรมการ

นําเขาเครื่องใชไฟฟา

2548 – 2554

รองกรรมการผูจัดการ

บจก. ที แอนด ซี แอดวานซ
อีเลคทรอนิค
บจก. ซายลเคเบิ้ล

2547 – 2554
2556 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
นําเขาเครื่องใชไฟฟา

2552 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บจก. คราวน เทค แอดวานซ
บจก. โลซาน เขาใหญ
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บจก. ที แอนด ซี แอดวานซ
อีเลคทรอนิค
บจก. เมืองไทย ดิจิตอล
บบจก. แฮปป อิมปอรต เอ็กซปอรต

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ

จําหนายอาหารเสริม

2548 – ปจจุบัน
2536 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บจก. แมกซอนเฮิรบสมารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด)
บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บจก. บี.วี.เอส. เทรดดิ้ง

2533 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริการขนสง

2530 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. ฟลายอิ้งฟชเซอรวิส
(ประเทศไทย)
บจก. ซุปเปอรเทน

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ตําแหนง

จําหนายสายเคเบิ้ล

จําหนายสื่อการศึกษา
นําเขาเครื่องใชไฟฟา

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายกลองกระดาษ

จําหนายบรรจุภัณฑ

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
10 นางสาวจินดา มีมะโน
- กรรมการ

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)
11.88

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ระหวางผูบริหาร
พี่สาวนายอมร 2554 – ปจจุบัน
มีมะโน
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2554 – ปจจุบัน

กรรมการ

2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2546 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

เจาของกิจการ
กรรมการ /
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program

11 นายกันต อรรฆยวรวิทย
- กรรมการ / รองกรรมการ
ผูจัดการใหญฝายการเงิน

52

ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร
สหกรณ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
ผานการอบรมหลักสูตร
- Audit Committee Program
- Director Certification Program
- Director Accreditation Program
- Company Secretary Program

0.40

-ไมม-ี

2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน
2538 – ปจจุบัน
2553 – 2555
2551 – 2552
2548 – 2551
เอกสารแนบ 1 หนา 5

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ตําแหนง

กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่การเงิน
รองประธานเจาหนาที่
บริหาร

หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บจก. แฮปป อิมปอรต เอ็กซปอรต
บจก. ที แอนด ซี แอดวานซ อีเลคท
รอนิค
บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
นําเขาเครื่องใชไฟฟา
นําเขาเครื่องใชไฟฟา

บจก. แคป แอดวานซ
บจก. แมกซอนเฮิรบสมารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด)
หางทองเยาวราช (หลี่กี่)
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

จําหนาย Talking Dict
จําหนายอาหารเสริม

บมจ. ยูเนี่ยน อินทราโก

จําหนายเคมีภัณฑ

บมจ. ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม

จําหนายเครื่องจักร

บจก. สยามแอดวานซ อีเลคทรอนิค
บมจ. เพิ่มสิน สตีลเวิคส

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเหล็กแปรรูป

บจก. เควิน แอนด เคิรท
บจก. วี.ซี.คูลิ่ง เซ็นเตอร แอนด
เซอรวิส
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บจก. บางปะกอก ฮอลพิทอล กรุป
บมจ. ชูไก

แปรรูปแผนพลาสติก
จําหนาย
เครื่องปรับอากาศ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
โรงพยาบาลเอกชน
ผลิตเครน เครื่องจักร

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

จําหนายทองรูปพรรณ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

12 นางปรางทิพย จันทรวิสิฐศักดิ์
-ผูจัดการอาวุโส-ฝายบัญชี
และการเงิน
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คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)
-ไมม-ี

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
2555 – ปจจุบัน
2554 – 2555

14 น.ส.จิดาภา สิราริยกุล
-ผูจัดการฝายการตลาด
-รักษาการฝายขาย

34

35

- ปริญญาโท สาขาพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

-ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ตําแหนง
ผูจัดการอาวุโส-บัญชี
การเงิน
รองกรรมการผูจัดการ

หนวยงาน/บริษัท
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

ประเภทธุรกิจ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายปมน้ํา

2554 – 2556
2550 – 2554

บจก. ลัคกี้สตารอินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
ผูชวยผูอํานวยการสายงาน บจก. บางปะกอก ฮอลพิทอล กรุป
บัญชีและการเงิน
ผูจัดการบัญชีและการเงิน บจก. ชารเตอรพริ้นท
ผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชี บจก. จงสถิต
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
ตางประเทศ
เลขานุการผูบริหาร (CEO) บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
เลขานุการฝายบริหาร
บจก. เอส เอ็ม ที ซี

2547 – 2550

ที่ปรึกษาฝายบุคคล

ไพรซวอเทอรเฮาสคูเปอส

บริการตรวจสอบบัญชี

2543 – 2547
2553 – ปจจุบัน

นักสังคมสงเคราะห
ผูจัดการฝายการตลาด/
รักษาการฝายขาย
พัฒนาธุรกิจ

สหทัยมูลนิธิ
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

มูลนิธิ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา

Arsenal Soccer School
(Thailand)
มูลนิธิธรรมกาย

สนามกีฬา

2551 – 2554

13 นางพัชรินทร ทิพยสันติ
-เลขานุการผูบริหาร (CEO)
-ผูจัดการฝายจัดซื้อ
ตางประเทศ

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป

2550 – 2551
2536 – 2550
2556 – ปจจุบัน

2550 – 2553
2548 – 2550

เอกสารแนบ 1 หนา 6

เจาหนาที่สงเสริม
ภาพลักษณองคกร

โรงพยาบาลเอกชน
ผลิตสิ่งพิมพ
ผลิตสิ่งทอ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
ผลิตอาหาร

มูลนิธิ

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

15 นางดวงกมล ศรีสุข
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คุณวุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)
-ไมม-ี

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
2553 – ปจจุบัน

ประเภทธุรกิจ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา

2553 – 2553

ผูจัดการฝายบุคคล-ธุรการ

บจก. เค ที เอ็ม เอส จี

ธุรกิจอาหาร

2549 – 2552
2548 – 2549

หัวหนาฝายบุคคล-ธุรการ
ผูจัดการทั่วไป

จําหนายโลหะขึ้นรูป
จําหนายของเลน

2553 – ปจจุบัน
2549 – 2553
2544 – 2549
2554 - ปจจุบัน
2553 – 2554
2551 – 2553
2549 – 2551
2545 – 2549

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องประดับ
ผลิตอุปกรณไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา
ธุรกิจพลังงาน
ผลิตน้ํามันพืช
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
จําหนายเฟอรนิเจอร

บจก. คราวน เทค แอดวานซ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

บจก.โซเคน ประเทศไทย
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา
จําหนายเครื่องใชไฟฟา

2551 – 2553

ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการฝายผลิต
ผูจัดการฝายผลิต
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
ผูชวยผูจัดการจัดซื้อ
ผูชวยผูจัดการทั่วไป
หัวหนาฝายวางแผนการ
ผลิต
ผูจัดการฝายวิจัยและ
พัฒนา
ผูจัดการฝายพัฒนาสินคา
ผูจัดการฝายระบบ
สารสนเทศ
System Administrator

บจก. อัลฟาคาสท
บจก. ทอยสเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล
เทรดดิ้ง
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บจก. อัลมอนด (ประเทศไทย)
บจก. เอฟดีเค ทาทิ่ง (ประเทศไทย)
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บมจ. เอเซียไบโอแมส
บมจ. ไทยฮา
บจก. ปยะสมบัติแอสเซท
บจก. อินเด็กซ อินเตอรเฟรน

2547 – 2551

System Analyst

บจก. โควีเดียน (ประเทศไทย)
(เคนดอลล)
บจก. ไมเนอรเทค

ผลิตผลิตภัณฑทางการ
แพทย
จําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟากําลัง
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

-ไมม-ี

-ไมม-ี

17 นางสาวจุฑามาศ อวมทอง
-ผูจัดการฝายจัดซื้อในประเทศ
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-ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนคร

-ไมม-ี

-ไมม-ี

18 นาย สารัตน สุขสมทิพย

39

-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
-ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

-ไมม-ี

-ไมม-ี

2548 - ปจจุบัน

-ไมม-ี

2546 – 2548
2553 – ปจจุบัน

-ไมม-ี

หนวยงาน/บริษัท
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
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ตําแหนง
ผูจัดการฝายบุคคล

16 นาย สมชาย อภิรักษสัตยากุล

19 นายประจวบ พรนิยมวศิน

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป

เอกสารแนบ 1 หนา 7

