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ประสบการณ์การทํางาน  
ปัจจบุนั(2556)  วทิยากร และทีป่รกึษาอสิระ  

・ Health care Logistics Research 
Cluster คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.มหดิล  
・ สถาบนัสมาทร ์ไลท ์เซน็เตอร ์ 
 
กรรมการสมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการ
ผลติ  

2548 – 2553  ผูจั้ดการฝ่ายโลจสิตกิส ์บรษัิทในกลุม่
สยามฟารม์า จากดั  
・ บรษัิท สยามฟารม์าซตูคิอล จากดั  
・ บรษัิท สยามเภสชั จากดั  
・ บรษัิท ฟารม์านูวา จากดั  
 
ประเภทอตุสาหกรรม ยาและเวชภัณฑ ์ 
ประกอบธรุกจิทางดา้นการการวจัิยและ
พัฒนาตารับยา, ผลติ,นาเขา้,จาหน่ายและ
กระจายยาแผนปัจจบุนั สาหรับลกูคา้ทัง้
ในและตา่งประเทศ  

2538 – 2547  ผูจั้ดการโรงงาน  
กลุม่บรษัิท มาลบีางกอก จากดั  
ผูจั้ดการสว่นคลังสนิคา้  
บรษัิท มาลสีามพราน จากดั (มหาชน)  
ผูจั้ดการฝ่ายคลังสนิคา้และจัดสง่  
บรษัิท มาลซีพัพลาย(1994) จากดั  
ประเภทอตุสาหกรรม อาหารและเครือ่งดึม่ 
ประกอบธรุกจิผลติ ผลไมบ้รรจกุระป๋อง, 
นา้ผลไม ้พรอ้มดึม่ อาหารสาเร็จรปูบรรจุ
กระป๋อง ตรา”มาล”ี กาแฟพรอ้มดึม่บรรจุ
กระป๋องตรา“เบอรด์ี”้,นม UHT ตรา”โชค
ขยั” และตรา “NZ Milk”, เครือ่งดึม่บรรจุ
กลอ่งพรอ้มดึม่ ”โอวัลตนิ” รวมไปถงึ
รับจา้งผลติ (OEM) ชาเขยีวบรรจกุระป๋อง
ตราลปิตนั,ผลติภัณฑเ์ครือ่งดึม่เพือ่
สขุภาพ”กฟิฟารนี”,แยมตรา”เบสทฟ์ู๊ ด”  



2516 – 2537  หวัหนา้ศนูยส์นิคา้ซเิมนตไ์ทย ศนูยจ์า่ย
บางซือ่ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จากดั 
(มหาชน)  
หวัหนา้แผนกจา่ยสนิคา้ บรษัิท กระเบือ้ง
กระดาษไทย จากดั (เครอืซเิมนตไ์ทย)  
ประเภทอตุสาหกรรม วัสดกุอ่สรา้ง  
ประกอบธรุกจิทางดา้นการผลติ และจา
หน่ายผลติภัณฑก์อ่สรา้งทกุชนดิของเครอื
ซเิมนตไ์ทย ทัง้ในและตา่งประเทศ  

การศกึษา  
2535-2537  B.B.A (Money and Banking) 

Ramkhamheang University  
2522-2544  นติศิาสตรบ์ณัฑติ (นบ.) 

Ramkhamheang University  
2517-2520  BA (Economics) UTCC (University of 

Thai Chamber Commerce)  
 
 
 
สมัมนาและฝึกอบรม  

 
 GMP,HACCP ・  

 
คณะวศิวกรรม ม.ศลิปากร  
 ・ เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยระดับบรหิาร  

 
(จป.บรหิาร) สมาคมความปลอดภัย
นครปฐม  
 GMP,HACCP ・  

 
สถาบนัอาหาร  
 ・ การเพิม่ผลผลติในโรงงานอตุสาหกรรม 

 
บ.มาลสีามพราน จก.(มหาชน)  
 ISO 9000 (Auditor) ・  

 
SGS (Thailand) Co.,Ltd  
 Logistics, Supply Chain ・

Management,ECR(Efficient 
Customers Respond)  
 
ECR (Thailand) Institute  
 ・ หลักสตูร การเพิม่ผลผลติในองคก์ร 
ประมาณ 80 หลักสตูร ชว่งระยะเวลาที่
ปฏบิตังิานใน”เครอืซเิมนตไ์ทย” เชน่ 



TQM, QC, 5 ส, ขอ้เสนอแนะ KYT, 
WCP, PDCA, JIT(Just-in-Time), QCC, 
ECR, Kaizen, ฝึกปฏบิตังิานในประเทศ
ญีปุ่่ น 6 เดอืน  
 
ฯลฯ  

ผลงาน   
 ・ กรรมการยกรา่งมาตรฐานวชิาชพี 
อตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์ 
 
กรมพัฒนามาตรฐานวชิาชพี กระทรวง
แรงงาน  
 ・ ทีป่รกึษาสถานประกอบการ “โครงการ
ลดการใชพ้ลังงาน 2554”  
 
สถาบนัพลังงาน สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย  
 ・ ทีป่รกึษาสถานประกอบการ  

 
“โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของผูใ้หบ้รกิารขนสง่ไทย”  
กรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
 ・ คณะทางานรหสัยาแหง่ชาต ิ(Standard 

Drug Code – SDC)  
 
GS1 Thailand สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย และมหาวทิยามหดิล  
 ・ คณะทางานปรับปรงุระบบปฏบิตักิาร  

 
บรษัิทในกลุม่สยามฟารม์าซตูคิอล จากดั  
 ・ หวัหนา้คณะทางานปรับปรงุระบบงาน 
กลุม่มาลสีามพราน  
 ・ คณะทางานปรับปรงุระบบงาน”เครอืซิ
เมนตไ์ทย”  
 ・ ผูบ้รหิารกลุม่คณุภาพดเีดน่แหง่ชาต ิ
ประจาปี 2522  
 
ฯลฯ  

   



วทิยากร  
และทีป่รกึษา  

 
 Health care Logistics Research ・

Cluster คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.มหดิล  
 Tha・ i International Health Care 

Standard Training Center คณะแพทย์
ศาสตรร์ามาธบิด ีม.มหดิล  
 ・ สถาบนัฝึกอบรม Smart Life Center  
 ・ สานักโลจสิตกิสก์ารคา้ กรมการคา้
ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ 
 ・ สถาบนัพลังงาน สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย  
 ・ ศนูยพั์ฒนาฝีมอืแรงงาน กรมพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
 ・ สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ : 

TLAPS  
 ・ สมาคมนักจัดซือ้แหง่ประเทศไทย : 

PSCMT  
 ・ สมาคมตวัแทนออกของรับอนุญาตไทย 
 ・ บรษัิทและองคก์รเอกชน  

 
 


