เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

1. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.00000
01

-เป็นพี่ชายของนาย
ประชา จิวะพรทิพย์

ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
รุน่ ที่ 26 ปี 2547

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

-เป็นน้าของ
นายทนง อัศวกาญจน์
-เป็นลุงของนาย
ประภุตว์ จิวะพรทิพย์

2. นายเศวต นราธิปกร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย

58

ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0.00000
01

-เป็นพี่ชายของ
นายสูตร นราธิปกร

ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 26 ปี 2547

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2539-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก

บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั ไวต้า จากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซันโย กาเซ่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท เฟเวอร์เทรด จากัด

ให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
จาหน่ายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์
จัดจาหน่ายแม่พิมพ์
ขายส่งชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
จาหน่ายแม่พิมพ์ฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตและจาหน่ายสีเม็ดและสีผง
ผลิตและนาเข้าผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องใช้พลาสติก
ผลิต นาเข้า จาหน่ายการ์ดอวยพรต่างๆ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก

บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

จัดจาหน่ายแม่พิมพ์
จาหน่ายแม่พิมพ์ฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องใช้พลาสติก

2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน
2522-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

หน้า 1

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

3.นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาชา เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

-

2539-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

-เป็นน้องชายของนาย
สุชาติ จิวะพรทิพย์

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก
จัดจาหน่ายแม่พิมพ์
จาหน่ายแม่พิมพ์ฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องใช้พลาสติก

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด
บริษัท ไวต้า จากัด
บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จากัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท ไวต้า จากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด
BASF Group Thailand Company Limited

ผลิตและพิมพ์ฉลาก
จาหน่ายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
จาหน่ายวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์สาหรับสัตว์
ให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
จาหน่ายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี

กรรมการ
GM (Technical Competence Center)
กรรมการ
อาจารย์

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ไวต้า จากัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตและพิมพ์ฉลาก
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
ให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
สถาบันศึกษา

ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 26 ปี 2547
4.นายประชา จิวะพรทิพย์
กรรมการ

5. นายทนง อัศวกาญจน์
กรรมการ
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41

ปริญญาโท สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-เป็นบิดาของนาย
ประภุตว์ จิวะพรทิพย์

ผ่านการอบรม
Director Certification Program
รุ่นที่ 153 ปี 2554

-เป็นน้าของนาย
ทนง อัศวกาญจน์

2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2554-2556
2554-2556
2544-2553

-เป็นหลานชายของ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
และนาย
ประชา จิวะพรทิพย์

2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2540-2556

ปริญญาเอก สาขา Biomedical Sciences
The University of Nottingham: United
Kingdom
ปริญญาโท สาขา Biomedical Sciences
The University of Nottingham: United
Kingdom

-

-เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

หน้า 2

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ปริญญาตรี สาขา สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

นายประภุตว์ จิวะพร
ทิพย์

ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 107 ปี 2557
6. นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์
กรรมการ กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
และเลขานุการบริษัท

34

ปริญญาโท Commerce (Marketing)
RMIT University
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

-เป็นหลานชายของ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 107 ปี 2557
7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

55

ปริญญาโท สาขาการเงิน
Wharton School of the University of
Pennsylvania : United States of America
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณ
วิเคราะห์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-เป็นบุตรชายของนาย
ประชา จิวะพรทิพย์

2556-ปัจจุบัน
2550-2556
2549-2550
2546-2547

กรรมการ กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท
Key Account Executive
Management Trainee
Sales Representative

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด

ผลิตและพิมพ์ฉลาก
สถาบันสอนภาษา
จาหน่ายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ประเภทตรา
สารทุน และการบริหารกิจการ
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก

บริษัท ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์จากัด
บริษัท แลม วอเตอร์ โซลูชั่น จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ให้เช่า ขาย อสังหาริมทรัพย์
รับติดตั้ง และวางระบบผลิตน้า
หน่วยงานกากับบริษัทหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิ อีดีพี Executive Development Program

ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ
นายทนง อัศวกาญจน์
-

-

ผ่านการอบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

หน้า 3

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

Director Certification Program
รุ่นที่ 19 ปี 2545
Audit Committee Program
รุ่นที่ 13 ปี 2549

8. นายสุพจน์ แก้วมณี
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

54

ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 107 ปี 2557

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2548-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2541-ปัจจุบัน
2554-2554
2554-2554
2553-2554

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จากัด
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
บริษัท สวนส้มเชียงดาว จากัด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ไนท์คลับ แคปปิตอล จากัด
บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

ผลิตเครื่องจักรทาเหมืองแร่ เหมืองหิน
ทาโครงเหล็ก สาหรับก่อสร้าเครื่องจักร
ลงทุน และจัดการสินทรัพย์
ผลิตเพื่อขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ทาโครงเหล็ก สาหรับก่อสร้าเครื่องจักร
บริหารสินทรัพย์และลูกหนี้
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ให้บริการทางไปรษณีย์

2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย
กรรมการ

ผลิตและพิมพ์ฉลาก
สถานพยาบาลศูนย์ทันตกรรม
รับเหมาก่อสร้าง
จาหน่าย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซื้อ จัดหา ใช้และจัดการทรัพย์สิน

2551-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน

กรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย

2536-ปัจจุบัน
2553-2556
2550-2553

กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้ชาระบัญชี

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
บริษัท แอร์-คอน เซอร์วิส จากัด
บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท ตูริษะ คอนซัลแทนซี แอนด์ เซอร์วิสเซส
จากัด
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์เนชัน่ แนล บิสสิเนส
เซอร์วิส จากัด
บริษัท ทศธรรม จากัด
นิติบุคคลอาคารชุดเอสวีซิตี้
บริษัท โมบิลออยล์ จากัด

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเครื่องจักร
ประกอบกิจการบริการทางบัญชี
ให้บริการปรึกษาทางกฎหมาย
นิติบุคคลอาคารชุด
ผลิตน้ามัน และเชื้อเพลิง

หน้า 4

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

9. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี)

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาชา บัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

ผ่านการอบรม
Director Certification Program
รุ่นที่ 113 ปี 2553

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2557-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2549-2555

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายธุรการ
/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
/เลขานุการบริษัท

2549-2554

กรรมการ

2549-2554
2545-2555
2545-2555
2544-2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก

บริษัท มาเจสติค เรสซิเด้นซ์ หัวหิน จากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จัดการบริหารรีสอร์ท โรงแรม อาคารชุด
บริการโฆษณา จาหน่ายหนังสือ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่ แนลเอ็ดดูเทนเมนท์
จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จากัด
บริษัท เอ็น เอส ที นิวส์ จากัด
บริษัท เอ็น เค ที นิวส์ จากัด
บริษัท เอ็น เอ็ม จี นิวส์ จากัด

ประกอบกิจการจาหน่ายหนังสือ รับจ้าง
โฆษณาและบริการอื่นๆ
ขนส่งสินค้า
ดาเนินการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ดาเนินการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ดาเนินการวารสารเนชั่นสุดสัปดาห์

10. นายสูตร นราธิปกร
รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต
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Don Bosco Technical School Bangkok
Graphic Design Randwick, Sydney
Australia

-

-เป็นน้องชายของนาย
เศวต นราธิปกร

2543-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก

11. นางทิพวรรณ สิทธิวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และรักษาการหัวหน้างานแผนก
การเงิน

42

ปริญญาโท สาชา Master of Management
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

2557-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และรักษาการหัวหน้างานแผนกการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพ์ฉลาก

บจก. เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย)
บมจ. เบนช์มาร์ค อิเลคโทรนิคส์
บจก. เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่ายกระดาษและฟิล์ม
ผลิตชิ้นส่วนและแผนอิเล็คทรอนิคส์
ผลิตและจาหน่ายกระดาษและฟิล์ม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

2556-2557
2553-2556
2546-2552

หน้า 5

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

12. นางสาวเกสราภรณ์ เพ็งสุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

39

ปริญญาโท สาขา Logistic
University of Wollongong : Australia
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

-

2551-ปัจจุบัน
2547-2551
2546-2547

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Logistic Manager
Supply Chain Manager

13. นางสาวปิยะนุช บุญยบูรณ์
หัวหน้างานแผนกบัญชี

34

ปริญญาตรี สาขา บัญชี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ราชบุรี

-

-

2554-ปัจจุบัน
2551-2554
2550-2551
2549-2550
2546-2548

หัวหน้าแผนกบัญชี
รองผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายภาษี
เจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท DKSH จากัด
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จากัด

ผลิตและพิมพ์ฉลาก
จาหน่ายยาและเวชภัณฑ์
นาเข้าอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ซากาอิ เด็งสิ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จากัด
สานักงานบัญชีและภาษีอากร เอ็นทีพี
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตและพิมพ์ฉลาก
ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
ทาบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ผลิตกล้องถ่ายรูป เลนส์และชิ้นส่วนกึ่ง
สาเร็จรูปสาหรับกล้อง

หน้า 6

2. รายละเอียดการดารงตาแหน่งของ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ

บริษัท

1. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X,II,V

X

I

X

X

X

I

X

X

I

I

2. นายเศวต นราธิปกร

I,II,V

I

I

I

3.นายสาทิส ตัตวธร

I,II,V

I,V

I

I

4.นายประชา จิวะพรทิพย์

I

I

5. นายทนง อัศวกาญจน์

I

I

6. นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์

IX

IX

11

12

13

14

15

16

17

II

I

I

I

I

V

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

X

I

III

X

I

I

I

X

X

I

I

V

I,II,V

7. นายสุพจน์ แก้วมณี

III

8. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

III

9. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

III

10. นายสูตร นราธิปกร

V

11. นางทิพวรรณ สิทธิวงศ์

V

12. น.ส.เกสราภรณ์ เพ็งสุทธิ์

V

13. น.ส. ปิยะนุช บุญยบูรณ์

V

I

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ IX= รองประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ V = ผู้บริหาร
1.บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
5.บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย)จากัด
9.บริษทั ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จากัด
13.บริษัท ไทยพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
17.บริษัท ทศธรรม จากัด
21.มูลนิธิ อีดีพี
25.บริษัท แพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

28

2.บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จากัด
6.บริษัท ฟูรูทากะ - วีไอวี (ประเทศไทย) จากัด
10.บริษัท เฟเวอร์เทรด จากัด
14.บริษัท แอร์-คอน เซอร์วิส จากัด
18.บริษัท ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์จากัด
22.บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จากัด
26.บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท์ คลับ แคปปิตอล จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

3.บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด
7.บริษทั สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
11.บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จากัด
15. บริษัท ตูริษะ คอนซัลแทนซี แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
19. บริษัท แลม วอเตอร์ โซลูชั่น จากัด
23.บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จากัด
27.บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จากัด

4.บริษัท ไวต้า จากัด
8.บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน)
12.บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
16.)บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล บิสสิเนส เซอร์วิส จากัด
20.บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
24.บริษัท สวนส้มเชียงดาว จากัด
28.บริษัท มาเจสติค เรสซิเด้นซ์ หัวหิน จากัด

หน้า 7

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. จัดทาและจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริษัท ได้แก่
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัท
3. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
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