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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ 

เรื่องปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) ของกิจการเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย 
 
คําช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณนี้  ถูกออกแบบไวเปนเครื่องมือสําหรับผูสัมภาษณ ซ่ึงเปนตัวแทนของฝาย

จัดการ ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึก คณะผูบริหาร

ของบริษัทฯ ทั้งหมด 14 ทาน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล ภาพรวมการจัดการองคกร ปจจัย

ความสําเร็จท่ีสําคัญ และสารสนเทศท่ีตองการ 

2. คําถามเหลานี้อาจไมถูกใชท้ังหมดในการสัมภาษณ หรืออาจจะไมไดเรียงลําดับคําถามขณะทํา

การสัมภาษณ ท้ังนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของผูสัมภาษณ และคําตอบท่ีไดจากผูถูกสัมภาษณ วาได

ขอมูลครบถวนตามท่ีตองการหรือไม  หากผู สัมภาษณเ ห็นว าตองมีคําถามเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากนี้ ถือเปนดุลพินจิและการตัดสินใจของผูสําภาษณเอง 

3. แบบสัมภาษณนี้   จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควาแบบอิสระในหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) จังหวัดเชียงใหม ความคิดเห็น  และขอมูลท่ีได จะ

นําไปวิเคราะหและสรุปผล เพ่ือใชภายในบริษัท และ เพ่ือประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น 

 

ผูจัดทํา 
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สวนที่  1 เร่ืองปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) 
  ชุดที1่ สําหรับผูบริหารระดับสูง 

1. ทานคิดวาอะไรคือ ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร    

2. ทานมีแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ สําหรับองคกรอยางไร (Strategy) 

3. โครงสรางของสายงานตางๆ ของบริษัทในปจจุบันเปนอยางไร และทานไดมอบหมายงาน

ใหแตละฝายรับผิดชอบอยางไร (Structure) 

4. ทานไดวางแนวทางของระบบการจัดการตางๆ ของบริษัทไวอยางไร (System) 

5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับพนักงานของบริษัท (Staff) 

6. ทานคิดวาความรูความสามารถและทักษะการทํางานของพนักงานบริษัทฯ เปนอยางไร 

และคิดวาเปนท่ีพอใจหรือไมอยางไร (Skill) 

7. หากใหทานวิจารณสไตลการทํางานของผูบริหารระดับสูงคนอ่ืนๆ เทียบกับตัวทานเอง 

ทานคิดวามีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม (Style) 

8.  ทานเห็นวาพนักงานของบริษทัฯ มีคานิยมรวมในการทํางานท่ีเหมือน หรือคลายกัน

อยางไรบาง (Share Value) 

 

ชุดที2่ สําหรับผูบริหารระดับกลางหรือผูจัดการฝาย 
1. ทานคิดวาอะไรคือ ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของสวนงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 

2. จากปจจัยความสําเร็จท่ีกลาวมา ทานคิดวา ทานมีบทบาทหนาท่ีอะไรบาง ในการท่ีจะ

ทํางานท่ีรับผิดชอบอยูสําเร็จลุลวงตามปจจัยเหลานั้น 

3. ฝายจัดการไดมอบหมายใหทานรับผิดขอบในเรื่องใดบาง อยางไร 

 
สวนที่  2 เร่ืองสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements)  

 สําหรับคําถามในสวนนี้ใชสําหรับท้ังผูบริหารระดับสูงและผูบรหิารระดับกลาง 

1. จากปจจัยความสําเร็จท่ีกลาวมา ทานคิดวา ทานตองใชขอมูลอะไรบาง เพ่ือผลักดันงานท่ี

รับผิดชอบอยูเหลานั้น ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

2. ในสวนของปจจัยสําเร็จดาน... ทานคิดวาตองใชขอมูลอะไรเพิ่มเติมบาง 
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ภาคผนวก ข 
การกําหนดรหัส (Coding) 

 
การกําหนดรหัสระบบสารสนเทศ (Coding of Information System) 

1. ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ  (Operational Information 

System, OPIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานท่ี

เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิต การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพสินคา งานดาน

การรังวัด และงานดานการขายและบริการลูกคา  จะใชรหัส OPIS 

2. ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน  (Cost  Controlling  Information  System, 

CCIS)  เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานท่ี

เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดทํางบบริหารและงบการเงิน  กิจกรรมเกี่ยวกับภาษี  และกิจกรรม

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง จะใชรหัส CCIS 

3. ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ  (Project  Management  Information  

System, PMIS)  เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตาม

ลักษณะงานท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานราชการ   กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน   และกิจกรรมเกี่ยวกับ

โครงการใหม ของบริษัทฯ จะใชรหัส PMIS 

4. ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย   (Human  Resources  

Information  System, HRIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตาม

ลักษณะงานท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและแผนกลยุทธ   กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินความรูและ

พัฒนาทีมงาน กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินผล       และกิจกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารภายใน

องคกร จะใชรหัส HRIS 

5. ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ  (Management  Support Information  

System, MSISเปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานท่ี

เกี่ยวของกับสภาวะตลาดโดยท่ัวไป   เกี่ยวกับขอมูลลูกคา  และ เกี่ยวกับขอมูลคูแขง จะใชรหัส 

MSIS 
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การกําหนดรหัสชุดขอมูล (Coding of Information Set) 
รหัสชุดสารสนเทศประกอบดวยตัวอักษรตัวหนาของช่ือระบบ 2 หลัก และ ตัวเลข 2 

หลัก ใชเปนตัวแทนของลําดับชุดสารสนเทศในแตละระบบ จะเรียกรหัสส่ีหลักนี้วา รหัสระดับ

ท่ี 1 ดังนี้ OP01 แทนชุดสารสนเทศดานการผลิต  OP02 แทนชุดสารสนเทศดานคุณภาพ  OP03 

แทนชุดสารสนเทศดานประสิทธิภาพเครื่องจักร  OP04 แทนชุดสารสนเทศดานการขายและ

บริการลูกคา  OP05 แทนชุดสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา  CC01 แทนชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายท่ัวไป  CC02 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี  CC03 แทนชุด

สารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน  CC04 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ CC05 แทนชุด

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  PM01 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ   PM02 แทน

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน   PM03 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม  HR01 แทนชุด

สารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ   HR02 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมิน

ความรูและพัฒนาทีมงาน  HR03 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผล  HR04 แทนชุด

สารสนเทศเกีย่วกับการส่ือสารภายในองคกร  MS01 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะตลาด  

MS02 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา  MS03 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง ซ่ึงรหัสชุด

สารสนเทศ แสดงในตารางที่ 18 

 

การกําหนดรหัสรายการสารสนเทศที่ตองการ (Coding of Information Requirement) 
ในสวนของรหัสระดับท่ี 2 ซ่ึงใชเปนรหัสแทนลําดับรายการสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) ในแตละชุดสารสนเทศ ซ่ึงจะแสดงเปนตัวเลขอีกสองหลักตอจาก

รหัสระดับท่ี 1 โดยเริ่มตนจาก 01 หมายถึงสารสนเทศลําดับท่ี 1 ของชุดสารสนเทศน้ันๆ และ รหัส 

02 03 จะ หมายถึงสารสนเทศลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี3 ของชุดสารสนเทศนั้นๆตามลําดับ 

ตัวอยางเชน OP 0101 หมายถึง สารสนเทศลําดับท่ี 1 ของชุดสารสนเทศชุดท่ี 1 ซ่ึงก็คือชุด

สารสนเทศดานการผลิต ในระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (OPIS)  ชื่อของ

สารสนเทศนี้คือ แผนการผลิต เปนตน  รายการสารสนเทศท่ีตองการ และรหัสรายการสารสนเทศ 

ในแตละชุดสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพยท้ังหมด แสดง

ในตารางที่ 18 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหา 

ตารางที่  24  แสดงผลความถ่ีของการถูกกลาวถึงในขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณ

กลุมแบบเจาะจง ของสารสนเทศท่ีองคกรตองการในแตละระบบ 

ชื่อระบสารสนเทศ 
(Information System) 

ชื่อชุดสารสนเทศ 
(Information Set) 

รายการสารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ความถี ่
(ครั้ง) 

ระบบสารสนเทศดาน

การผลิตและการ

ดําเนินการ 

(OPIS) 

OP01 ชุดขอมูลดาน

การผลิต 

แผนการผลิต 6 

รายงานปริมาณการผลิตถาน 6 

รายงานสถานการณเหมือง 5 

รายงานการใชน้ํามัน 5 

แผนสํารองเครื่องจักรสําหรับทํา

ถนนในฤดูฝน 
1 

แผนคาใชจายงานซอมแซมถนน 2 

ขอมูลชนิดและจํานวนเครื่องจักร

ของผูรับเหมา 
2 

OP02 ชุดขอมูลดาน

คุณภาพ 

ขอมูลคุณภาพถานหินท่ีจายออก 3 

ผลวิเคราะหคุณภาพจากลูกคา 5 

รายงานผลวิเคราะห ถานดิบ  ถาน

โม และถานหินท่ีหนางานกอนผลิต 
3 

ขอมูลจํานวนพนักงานรายวันของ

โรงโม 
2 

รายงานการปรับแกคุณภาพถานหิน

กอนจายสินคา 
4 

OP03 ชุดขอมูลดาน

ประสิทธิภาพ

เครื่องจักร 

รายงานผลตางน้ําหนักถานหินตน

ทาง/ปลายทาง 
1 

ขอมูลการหยุด/เดินเครื่องจักร 4 

ขอมูลอัตรากําลังการผลิต และประ

สิทธิ-ภาพเครื่องจักร เชน ตันตอ

ช่ัวโมง ลูกบาศกเมตรตอลิตร  ลิตร

ตอช่ัวโมง เปนตน 

8 
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แผนงานซอมบํารุง 5 

รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน/

ถานหิน 
3 

รายงานการสุมช่ังรถบรรทุก  ดิน/

ถานหิน 
3 

รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดและ

ความถ่ีในการหยุด 
4 

รายงานการซอมเครื่องจักร 3 

รายงานการทวนสอบ   

(Calibration) เครื่องช่ัง/กลองสํารวจ 
3 

OP04 ชุดขอมูลดาน

การขายและการ

บริการลูกคา 

ขอมูลการรองเรียนจากลูกคา 4 

แผนการขาย 5 

ขอมูลการตรวจเย่ียมเหมืองของ

ลูกคา 
4 

ขอมูลกิจกรรมการสราง

ความสัมพันธกับลูกคา (CRM) 
4 

รายงานการควบคุมการตอบขอ

รองเรียน 
1 

ขอมูลการตอบขอรองเรียน 4 

ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา 3 

รายงานปริมาณการจัดสงสินคาให

ลูกในแตชวงเวลา 
5 

รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา 3 

OP05 ชุดขอมูลดาน

รังวัดและธรณีวิทยา 

ขอมูลหลุมเจาะ 4 

แผนท่ีและขอมูลพ้ืนท่ี 4 

แผนงานรังวัดแตละเดือน 3 

แผนตารางการเดินทางของพนักงาน

รังวัดแตละคน 
1 

รายงานผลรังวัด 7 

แผนการเจาะสํารวจ 3 
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การประเมินคาใชจายในการเจาะ

สํารวจ 
3 

รายงานผลการเจาะสํารวจ 4 

แผนสํารองงานรังวัดสําหรับงาน

รังวัดท่ีไมอยูในแผนปกต ิ
1 

ระบบสารสนเทศดาน

การควบคุมตนทุน 

(CCIS) 

CC01 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับงบบริหาร

และคาใชจายท่ัวไป 

แผนงบประมาณ  ( Budgeting ) 5 

ขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายจริง

เทียบกับแผน 
4 

รายงานงบบริหารรวม 5 

ขอมูลแนวโนมคาใชจายท่ีสําคัญ  

เชน  น้ํามันดีเซล  คาใชจายซอม

เครื่องจักรหนัก เปนตน 

3 

รายงานเคลียรเงินสํารองจาย 2 

รายงานการใชเงินสดยอย 4 

รายงานคาลวงเวลา พนักงาน 6 

รายงานคาอาหารของพนักงานใน

เหมือง 
4 

CC02 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับภาษ ี

รายงานการวางแผนดานภาษ ี 2 

รายงานภาษีเงินไดรวม 2 

รายงานภาษีหัก ณ ท่ีจาย 2 

รายงานการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 

(VAT) 
2 

CC03 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับงบการเงิน 

รายงานงบดุล 3 

รายงานงบกําไรขาดทุน 3 

รายงานงบกระแสเงินสด 3 

CC04 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับคาใชจาย

พิเศษ 

รายงานคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการขอ

ประทานบัตรแตละแหลง 
4 

รายงานการคํานวณคางานดิน 4 

รายงานคาใชจายในการซอมแซม

ถนน 
3 
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รายงานคาใชจายงานเจาะสํารวจ 3 

CC05 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการจัดซ้ือ 

จัดจาง 

เอกสารรับสินคา  ตรวจรับงานและ

เอกสารการวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 
2 

รายงานระยะของกระบวนการจัดซ้ือ

สินคา 
1 

ขอมูลช่ือ/ท่ีอยู และหมายเลขติดตอ

คูคา (Supplier Contact List) 
4 

เอกสารเปรียบเทียบราคาในการ

ส่ังซ้ือส่ังจางแตละครั้ง 
3 

รายงานการส่ังซ้ือส่ังจางผานระบบ

จัดซ้ือ 
2 

รายงานเปอรเซ็นตการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง

ผานระบบ 
3 

รายงานยอดส่ังซ้ือ / ส่ังจางในแตละ

เดือน 
4 

ระบบสารสนเทศดาน

บริหารโครงการ 

(PMIS) 

PM01 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับราชการ 

ช่ือ/ท่ีอยู  และหมายเลขติดตอ  

หนวยงานราชการและขาราชการท่ี

เกีย่วของในแตละโครงการ 

6 

แผนงานตามเง่ือนไขในประทาน

บัตร 
2 

แผนการเย่ียมหนวยงานราชการ 2 

PM02 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับชุมชน 

ช่ือ/ท่ีอยู  และหมายเลขติดตอ  ผูนํา

ชุมชน หรือ ชาวบานท่ีเกี่ยวของใน

แตละโครงการ 

5 

แผนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบชาวบาน 2 

แผนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 5 

รายงานการลงพ้ืนท่ีสํารวจความ

คิดเห็นของชุมชน 
3 

บันทึกขอรองเรียนของชุมชน 3 

PM03 ชุดสารสนเทศ แผนงานแตละโครงการ 5 
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เกี่ยวกับโครงการใหม ตารางนัดหมายพบปะบุคคลท่ี

เกี่ยวของกับโครงการใหม 
2 

รายงานความคืบหนาแผนงานแตละ

โครงการ 
5 

ขอมูลปญหาและ อุปสรรคของแต

ละโครงการ 
3 

รายงานธรณีวิทยาแหลงแรของแต

ละโครงการ 
4 

รายงานแผนผังโครงการของแตละ

แหลง 
3 

รายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) แตละแหลง 
4 

ระบบสารสนเทศดาน

การบริหารทรัพยากร

มนุษย 

(HRIS) 

HR01 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับนโยบาย 

และแผนกลยุทธ 

วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายองคกร

และเปาหมายของแตละหนวยงาน 
10 

โครงสรางองคกร 4 

แผนอัตรากําลังของแตละหนวยงาน 

และขอมูลการสรรหา 
3 

แผนการประชุมของฝายจัดการ 5 

แผนงานหลักของแตละหนวยงาน 4 

ตารางและแผนการประชุมของสวน

งาน 
3 

HR02 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการประเมิน

ความรูและการ

พัฒนาทีมงาน 

รายงานการประเมินชองวาง (Gap) 

ของความรูและทักษะท่ีพนักงานมี

กับทักษะระดับท่ีองคกรตองการ 

3 

ขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบของแต

ละตําแหนง 
10 

แผนการฝกอบรม 5 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน 5 

แผนการพัฒนาตัวเองของพนักงาน

แตละคน ( Individual Development 
4 
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Program ) 

HR03 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการ

ประเมินผล 

รายงานการประเมินผลงาน และ

ขอมูลการประเมินผลในอดีต 
6 

ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย 2 

ขอมูลเกี่ยวกับ เงินเดือน  สวัสดิการ

พนักงาน 
2 

ขอมูลการจายคาจาง  การปรับขึ้น

คาจาง และเง่ือนไขการปรับ

ตําแหนง 

2 

ขอมูลความพึงพอใจของพนักงาน 3 

HR04 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการส่ือสาร

ภายในองคกร 

คําส่ัง  ประกาศตางๆของบริษัทและ

หนวยงานตางๆ 
4 

กฎระเบียบ  ขอบังคับ  และ

บทลงโทษ  และคูมือพนักงาน 
4 

บันทึกการประชุม 4 

รายงานการตรวจติดตามงานท่ี

มอบหมาย  ( Action  log ) 
2 

ระบบสารสนเทศดาน

สนับสนุนการจัดการ 

(MSIS) 

MS01 ชุดสารสนเทศ 

เกี่ยวกับสภาวะตลาด 

ขอมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ( GDP ) ในแตละไตร

มาส 

1 

ขอมูลแนวโนมราคาถานหินนําเขา  

( BJI ) 
1 

MS02 ชุดสารสนเทศ 

เกี่ยวกับลูกคา 

รายช่ือลูกคาท่ีมีศักยภาพในการทํา

ตลาด (Prospective Customers) 
2 

ขอมูลลูกคาปจจุบัน ท่ีอยู หมายเลข

ติดตอ 
2 

ขอมูลลูกคาเกา 2 

ประวัติการเสนอราคา 1 

ขอมูลสัญญาซ้ือขาย 3 
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MS03 ชุดสารสนเทศ 

เกี่ยวกับคูแขง 

รายช่ือคูแขง ท่ีอยู และหมายเลข

ติดตอ 
3 

สินคาและราคาขายของคูแขง 3 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
     ช่ือ-สกุล นายอธิธาดา  รินเกล่ือน 

 
     วัน เดือน ปเกิด 2 มิถุนายน 2522 
 
     ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2544 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
     ประวัติการทํางาน ป  2545 - 25 47 บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด มหาชน โรงงานสระบุรี

 ตําแหนง วิศวกรประจําสวนผลิตปูนเม็ด โรงงาน 3 

 ป  2547 - 2549 บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด มหาชน โรงงานสระบุร ี
                               ตําแหนง หัวหนาแผนกบดถานหิน  โรงงาน 3                                     

 ป  2549 - 2551 บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด มหาชน โรงงานสระบุร ี
                               ตําแหนง วิศวกรวิเคราะหเทคนิคพลังงาน ฝายพัฒนาพลังงาน                                  

 ป  2551 - 2552 บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด 
                               ตําแหนง ผูจัดการท่ัวไป          
 ป  2552 – ปจจุบัน บริษัทเครอืทวีทรัพย                         

 ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 


