
       

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

หนา 1 จาก 7 

 

 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

1.  นายประกิต ประทีปะเสน  

    ประธานกรรมการ 

65 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางดาน

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศ

ฟลิปปนส 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                  

มหาวิทยาลัยเวยนสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อ

ธนาคารซิตี้แบงค  ประเทศฟลิปปนส 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัย

สแตนดฟอรดและมหาวิทยาลัยสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร 

• หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 3 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง โปรแกรมสําหรับ

ผูบริหาร  สถาบันเอ็มไอที  

       รัฐแมชซาซูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  

- Director Accreditation Program 

Class 1/2004  (DAP 1/2004) 

 

1.89% 2547 – ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

2546 – ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2543 – ปจจุบัน 

 

2543– ปจจุบัน 

2543– ปจจุบัน 

2543– ปจจุบัน 

2543 - ปจจุบัน 

2543– ปจจุบัน 

2543- ปจจุบัน 

2543– ปจจุบัน 

2543– ปจจุบัน 

 

2543- ปจจุบัน 

2543– ปจจุบัน 

2543 - ปจจุบัน 

2523 – ปจจุบัน 

2543 – 2548 

2545--2549 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยชูการมิลเลอร คอรปอเรชั่น จํากัด 

บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จํากัด 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท  มายเรียด วัสดุ จํากัด 

บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท อาเชี่ยนมารีน เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท อางทองชูการเทอรมินัล จํากัด 

บริษัท โรงแรมปารคนายเลิศ จํากัด 

บริษัท เจ พี รู นีย แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 

บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ลัคกี้เทคซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท รองเทาบาจา(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท อัมรินทรพลาซา จํากัด (มหาชน)) 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไมเนอรกรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด 

บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 



       

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

หนา 2 จาก 7 

 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม 

กรรมการ / ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

41 • ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยนิวยอรค 

• ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Accreditation Program 

Class 33/2005  (DAP 33/2005) 

0.08% 2548 – ปจจุบัน 

 

2547 – ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2542 – ปจจุบัน 

2542 – ปจจุบัน 

2541 – ปจจุบัน 

2539 – ปจจุบัน 

2534 - ปจจุบัน 

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูอํานวยการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จํากัด 

บริษัท  มายเรียด วัสดุ จํากัด 

บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จํากัด 

บริษัท ไทยเอาทดอร  สปอรต  จํากัด 

บริษัท ศรีวิกรม กรุป  โฮลดิ้ง  จํากัด 

บริษัท ไทย เทค การเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 

3. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย 

     กรรมการ 

69 • The American Graduate School of 

International Management, MBA 

• Yale University Department of Far 

Eastern Studies 

• Pomona College, BA 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Certification Program  

Class 47/2004 (DCP 47/2004) 

0.20% 2549 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2544 – ปจจุบัน 

 

2541 - ปจจุบัน 

2537 - ปจจุบัน 

 

2537 – ปจจุบัน 

2537 – ปจจุบัน 

2527 – ปจจุบัน 

2527 – ปจจุบัน 

2527 – ปจจุบัน 

2527 – ปจจุบัน 

2522 - ปจจุบัน

2541 - 2547 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

Siam Society, Bangkok, Thailand 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มายเรียดวัสดุ  จํากัด 

Samitivej PCL, Bangkok, Thailand 

Center for International Business Education and

Research,University of Colorado, Denver, CO 

Asia Works Television Ltd. , Bangkok, Thailand 

American University Alumni Association  

Language Center, Bangkok, Thailand 

Bangkok Airway Ltd., Bangkok, Thailand 

Yenakat Holdings Ltd., Bangkok, Thailand 

Taxplan Ltd., Bangkok, Thailand 

Taxplan Incorporate, Manila, Philippines 

Taxplan Services Ltd., Singapore 

Thai Country Club, Bangkok, Thailand 

บริษัท เจ พี รู นีย แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 

Carpets International PCL, Bangkok, Thailand   



       

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

หนา 3 จาก 7 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

4.  นายไพฑูรย กิจสําเร็จ  

     กรรมการ / กรรมสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 

 

 

64 • พาณิชยศาสตรและการบัญชี (พศ.บ.) 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• Asian Institute of Management, Manila, 

Philippines 

• Pacific Rim Bankers Program,   

     University of  Washington, Seattle, 

      USA     

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Accreditation Program 

Class 32/2005  (DAP 32/2005) 

- Director Certification Program  

        Class 55/2005 (DCP 55/2005) 

0.15% 2548 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

2546 -  ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

 

2546 - ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

2541 - ปจจุบัน 

2544 - 2546 

2544 - 2546 

 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

  

บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต  จํากัด 

หอการคาไทย 

บริษัท มายเรียดวัสดุ จํากัด 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เอลมทรี จํากัด 

บริษัท สยามแอดมินิสเทรทีฟ แมเนจแมนท จํากัด 

บริษัท เอสซีเอ็มบี จํากัด 

บริษัท  วงศไพฑูรยแพลนเนอร จํากัด 

บริษัท  วงศไพฑูรย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

5.  นายอัศนี  ชันทอง  

      กรรมการ / ประธานกรรมการ

จัดการ / กรรมการผูจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

55 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• Master of Management, Sasin 

Graduate Institute of Business 

Administration, Chulalongkon 

University 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Accreditation Program 

Class 63/2007 (DAP 63/2007) 

0.00% 2550 – ปจจุบัน 

 

2547 – 2549 

2543 – 2547 

 

กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ /

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการรวม 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

S.K.I. Ceramics Co.,Ltd. 

บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

6. นายสาธิต  สุดบรรทัด  

กรรมการ / กรรมการจัดการ /

รองกรรมการผูจัดการสายการ

ขายและการตลาด 

47 • ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    

(สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม)  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา (พระนครเหนือ) 

• ปริญญาโท Engineering Administration, 

0.30% 2543 - ปจจุบัน 

 

2542 – 2548 

 

กรรมการ / กรรมการจัดการ / รองกรรมการ

ผูจัดการสายการขายและการตลาด 

กรรมการ 

 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท นครหลวงบราสแวร จํากัด 

(ปจจุบันชื่อ บริษัท กะรัต ฟอเซท จํากัด) 



       

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

หนา 4 จาก 7 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

Major in Marketing Technology, The 

George Washington University, 

Washington D.C., USA 

• Managing Change and Change of 

Management in Asia, Insead Euro-Asia 

Center, Hong Kong (2/2000) 

• Orchestrating Winning Performance 

International Institute for Management 

Development, Lausanne, Switzerland 

(6/2000) 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Certification Program 

Class 2001  (DCP 12/2001) 

- Finance for Non-Finance Director 

(FN) 2003 

- Audit Committee Program 

Class 8/2005 (ACP 8/2005) 

   

7.  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ  

    กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

61 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล    

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Accreditation Program 

 Class 32/2005  (DAP 32/2005) 

- Audit Committee Program  

 Class 4/2005  (ACP 4/2005) 

0.55% 2547 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

2544 - 2547 

2544 – 2547 

2544 – 2547 

 

2544 – 2547 

 

2520 – 2547 

 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ที่ปรึกษา 

กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหาร  

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโส 

 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

PT Hocim (Indonesia) 

Eagle Cement Co., Ltd. 

Holcim (Bangladesh) Co., Ltd. 

Technical Council of Hocim Group Support 

(Switzerland) 

Technical Training of Hocim Group Support 

(Switzerland) 

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

 



       

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

หนา 5 จาก 7 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

- Director Certification Program  

 Class 55/2005 (DCP 55/2005) 

- Monitoring the System of Internal 

        Control and Risk Management  

 Class 1/2007 (MIR 1/2007) 

- Monitoring the Internal Audit 

        Function Class 1/2007 (MIA  

        1/2007) 

 

 

 

8. นายสุวิทย นาถวังเมือง  

    กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน 

   

63 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา          

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• M.I.M. (Master in Marketing) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของ สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Accreditation Program 

 Class 24/2004  (DAP 24/2004) 

- Audit Committee Program           

 Class 4/2005 (ACP 4/2005) 

- Finance for Non-Finance Director  

 (FN)  2004 

- Monitoring the System of Internal 

       Control and Risk Management  

 Class 1/2007 (MIR 1/2007) 

- Monitoring the Internal Audit 

        Function Class 1/2007 (MIA  

        1/2007) 

- Understanding the Fundamental 

of Financial Statement Class 

0.26% 2550 – ปจจุบัน 

2543 – ปจจุบัน 

 

2542 – 2550 

 

2539 - ปจจุบัน 

 

 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการผูจัดการ /  

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการ 

 

 

 

บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เอสวีแอนดเอโฮลดิ้งส จํากัด 

 



       

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

หนา 6 จาก 7 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

12/2007(UFS12/2007) 

9.  นายอนันต  เลาหเรณู 

   กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน 

54 • ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต   

       มหาวิทยาธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Director Accreditation Program 

 Class 1/2003  (DAP 1/2003) 

- Director Certification Program  

 Class 29/2003 (DCP 29/2003) 

- Audit Committee Program  

 Class 2/2004 (ACP 2/2004) 

- DCP Refresher Course Class 

2/2006 (DCP 2/2006) 

- Improving the Quality of Financial 

Reporting Class 2/2006 (QFR 

2/2006) 

- Monitoring the System of Internal 

       Control and Risk Management  

               Class 1/2007 (MIR 1/2007) 

- Monitoring the Internal Audit 

Function Class 1/2007(MIA 12007) 

- Corporate Governance Workshop 

Board Performance Evaluation ป 

2550 

0.00% 2549 – ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

 

2547 - ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

2546 – ปจจุบัน 

 

2541 – ปจจุบัน 

2540 - ปจจุบัน

2528 - ปจจุบัน 

 

2542 - 2545 

 

 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  /

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

ผูอํานวยการดานการเงิน 

กรรมการ 

 

PT.Lanna Mining Services 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

PT.Citra Harita Mineral 

บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด) 

PT.Lanna Harita Indonesia 

Lanna (Singapore) Pte.Ltd. 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท กะรัตสุขภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

(ปจจุบันชื่อ  บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ) 



       

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

หนา 7 จาก 7 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

10. นายไมตรี  ถาวรอธิวาสน 

    กรรมการจัดการ / รองกรรมการ

ผูจัดการสายการผลิตและ

วิศวกรรม 

61 • ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต       
(สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)         
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

      (พระนครเหนือ) 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
 

0.21% 

(ถือโดยคูสมรส) 

 

2547 - ปจจุบัน 

 

2540 - 2547 

 

กรรมการจัดการ / รองกรรมการผูจัดการ

สายการผลิตและวิศวกรรม 

กรรมการผูจัดการ 

 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท กะรัตสุขภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

(ปจจุบันชื่อ  บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ) 

11.  นายสุวิทย แกวอําพันสวัสดิ์ 

      กรรมการจัดการ / ผูชวย 

      กรรมการผูจัดการสายการขาย 

      และการตลาด 

 

44 

 

 

 

• ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร  

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

0.20% 

 

 

 

2548  - ปจจุบัน 

 

2543 - 2547 

กรรมการจัดการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายการขายและการตลาด 

ผูจัดการฝายขาย 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

12.  นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน 

      เลขานุการคณะกรรมการ / 

      กรรมการจัดการ / ผูชวย 

      กรรมการผูจัดการสายการบัญชี 

      และการเงิน / เลขานุการบริษัท* 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

- Company Secretary Program 

 Class 5/2004  (CSP 5/2004) 

0.13% 

 

 

 

 

 

 

 

2549 - ปจจุบัน 

 

 

2543 - 2549 

 

 

 

 

เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการจัดการ /

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและ

การเงิน / เลขานุการบริษัท 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

 

 

 

 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

13.  นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ  

      ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

41 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ประกาศนียบัตร สาขาการสอบบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.00% 2550 - ปจจุบัน 

2540 - 2550 

 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

ตําแหนงสุดทายเปนผูจัดการฝายตรวจสอบ 

 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

   

 

 


