เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

1. พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ป)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

Diploma of Police,
University of Louiseville, Kentucky USA

สัดสวน
ในการ
ถือหุน
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-

-

ชวงเวลา

ตําแหนง

2558-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก

2553-2555

ผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

หนวยงานราชการ

2551-2553
2549-2551

ผูบังคับการ กองการตางประเทศ
ผูการประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ

2558-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
2522-ปจจุบัน
2539-2557

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

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ไวตา จํากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย)จํากัด
บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซันโย กาเซ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟเวอรเทรด จํากัด
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก
ใหเชาสถานที่เก็บสินคา
ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ
จําหนายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ
จัดจําหนายแมพิมพ
ขายสงชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส
จําหนายแมพิมพฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตและจําหนายสีเม็ดและสีผง
ผลิตและนําเขาผลิตภัณฑเคมี
ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ เครื่องใชพลาสติก
ผลิต นําเขา จําหนายการดอวยพรตางๆ
ผลิตและพิมพฉลาก

ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
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ผานการอบรม
Director Accreditation Program
รุนที่ 119 ป 2558
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ผานการอบรม
Director Accreditation Program
รุนที่ 26 ป 2547

0.00000
01

-เปนพี่ชายของนาย
ประชา จิวะพรทิพย
-เปนนาของ
นายทนง อัศวกาญจน
-เปนลุงของนาย
ประภุตว จิวะพรทิพย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

หนา 1

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

3. นายเศวต นราธิปกร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูจัดการฝายขาย
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4.นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
ในการ
ถือหุน
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

0.00000
01

-เปนพี่ชายของ
นายสูตร นราธิปกร

ผานการอบรม
Director Accreditation Program
รุนที่ 26 ป 2547
ปริญญาตรี สาชา เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา

ตําแหนง

2539-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูจัดการฝายขาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

-

2539-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

-

-เปนนองชายของนาย
สุชาติ จิวะพรทิพย

2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2554-2556
2554-2556
2544-2553

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก

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

จัดจําหนายแมพิมพ
จําหนายแมพิมพฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ เครื่องใชพลาสติก

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย)จํากัด
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก
จัดจําหนายแมพิมพ
จําหนายแมพิมพฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ เครื่องใชพลาสติก

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
บริษัท ไวตา จํากัด
บริษัท ไวตา นิวทรีชั่น จํากัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ไวตา จํากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
BASF Group Thailand Company Limited

ผลิตและพิมพฉลาก
จําหนายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ
ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ
จําหนายวัตถุดิบ เคมีภัณฑสําหรับสัตว
ใหเชาสถานที่เก็บสินคา
ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ
จําหนายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเคมี

ผานการอบรม
Director Accreditation Program
รุนที่ 26 ป 2547
5.นายประชา จิวะพรทิพย
กรรมการ
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ปริญญาโท สาขา ธุรกิจระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-เปนบิดาของนาย
ประภุตว จิวะพรทิพย

ผานการอบรม
Director Certification Program
รุนที่ 153 ป 2554

-เปนนาของนาย
ทนง อัศวกาญจน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

หนา 2

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

6. นายทนง อัศวกาญจน
กรรมการ

อายุ
(ป)

41

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดสวน
ในการ
ถือหุน
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557
-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-เปนหลานชายของ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย
และนายประชา จิวะ
พรทิพย

ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2540-2556

กรรมการ
GM (Technical Competence Center)
กรรมการ
อาจารย

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไวตา จํากัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลิตและพิมพฉลาก
ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ
ใหเชาสถานที่เก็บสินคา
สถาบันศึกษา

2556-ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝายบริหาร และเลขานุการบริษัท
Key Account Executive
Management Trainee
Sales Representative

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด

ผลิตและพิมพฉลาก
สถาบันสอนภาษา
จําหนายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก

-เปนลูกพี่ลูกนองกับ
นายประภุตว จิวะพร
ทิพย

ผานการอบรม
Director Accreditation Program
รุนที่ 107 ป 2557
7. นายประภุตว จิวะพรทิพย
กรรมการ กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝายบริหาร
และเลขานุการบริษัท

34

ปริญญาโท Commerce (Marketing)
RMIT University
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

-เปนหลานชายของ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย

ผานการอบรม
Director Accreditation Program
รุนที่ 107 ป 2557
8. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

55

ปริญญาโท สาขาการเงิน
Wharton School of the University of

-เปนบุตรชายของนาย
ประชา จิวะพรทิพย

2550-2556
2549-2550
2546-2547

-เปนลูกพี่ลูกนองกับ
นายทนง อัศวกาญจน
-

-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

2557-ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

หนา 3

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

และกรรมการอิสระ

9. นายสุพจน แกวมณี
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
ในการ
ถือหุน
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ชวงเวลา

ตําแหนง

Pennsylvania : United States of America
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร สาขาปริมาณ
วิเคราะห (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน

ผานการอบรม
Director Certification Program
รุนที่ 19 ป 2545
Audit Committee Program
รุนที่ 13 ป 2549

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพยประเภทตรา
สารทุน และการบริหารกิจการ
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

2557-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย
กรรมการ

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผานการอบรม
Director Accreditation Program
รุนที่ 107 ป 2557

-

-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ดารค ฮอรส ดีเวลลอปเมนทจํากัด
บริษัท แลม วอเตอร โซลูชั่น จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

ใหเชา ขาย อสังหาริมทรัพย
รับติดตั้ง และวางระบบผลิตน้ํา
หนวยงานกํากับบริษัทหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

มูลนิธิ อีดีพี Executive Development Program
บริษัท สตีลเลอร สตีล เวิรคส จํากัด
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
บริษัท สวนสมเชียงดาว จํากัด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพยไนทคลับ แคปปตอล จํากัด
บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินเชื่อไปรษณียไทย จํากัด
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

ภายใตสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ผลิตเครื่องจักรทําเหมืองแร เหมืองหิน
ทําโครงเหล็ก สําหรับกอสราเครื่องจักร
ลงทุน และจัดการสินทรัพย
ผลิตเพื่อขายผลิตภัณฑพลาสติก
ทําโครงเหล็ก สําหรับกอสราเครื่องจักร
บริหารสินทรัพยและลูกหนี้
ที่ปรึกษาดานการเงิน
ใหบริการเครือขายโทรศัพท
ใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล
ใหบริการทางไปรษณีย

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอร-คอน เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษทั ตูริษะ คอนซัลแทนซี แอนด เซอรวิสเซส
จํากัด

ผลิตและพิมพฉลาก
สถานพยาบาลศูนยทันตกรรม
รับเหมากอสราง
จําหนาย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร
ซื้อ จัดหา ใชและจัดการทรัพยสิน

หนา 4

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

10.นางวรางคณา กัลยาณ
ประดิษฐ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ป)

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาชา บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวน
ในการ
ถือหุน
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-
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Don Bosco Technical School Bangkok
Graphic Design Randwick, Sydney
Australia

ตําแหนง

2551-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน

กรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย

2536-ปจจุบัน
2553-2556
2550-2553
2557-ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผูชําระบัญชี
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
ผูอํานวยการฝายสารสนเทศและฝายธุรการ
/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
/เลขานุการบริษัท

2553-ปจจุบัน
2549-2555

ผานการอบรม
Director Certification Program
รุนที่ 113 ป 2553

11. นายสูตร นราธิปกร
รองกรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูจัดการฝายผลิต

ชวงเวลา

-

-เปนนองชายของนาย
เศวต นราธิปกร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

2549-2554

กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2543-ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูจัดการฝายผลิต

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอบีเอส อินเตอรเนชัน่ แนล บิสสิเนส
เซอรวิส จํากัด
บริษัท ทศธรรม จํากัด
นิติบุคคลอาคารชุดเอสวีซิตี้
บริษัท โมบิลออยล จํากัด
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเครื่องจักร
ประกอบกิจการบริการทางบัญชี

บริษัท มาเจสติค เรสซิเดนซ หัวหิน จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

จัดการบริหารรีสอรท โรงแรม อาคารชุด
บริการโฆษณา จําหนายหนังสือ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชัน่ แนลเอ็ดดูเทนเมนท
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด
บริษัท เอ็น เอส ที นิวส จํากัด
บริษัท เอ็น เค ที นิวส จํากัด
บริษัท เอ็น เอ็ม จี นิวส จํากัด

ประกอบกิจการจําหนายหนังสือ รับจาง
โฆษณาและบริการอื่นๆ
ขนสงสินคา
ดําเนินการหนังสือพิมพคมชัดลึก
ดําเนินการหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
ดําเนินการวารสารเนชั่นสุดสัปดาห

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก

ใหบริการปรึกษาทางกฎหมาย
นิติบุคคลอาคารชุด
ผลิตน้ํามัน และเชื้อเพลิง
ผลิตและพิมพฉลาก

หนา 5

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

สัดสวน
ในการ
ถือหุน
(%)
ณ
1 ส.ค.
2557

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ปริญญาโท สาชา Master of Management
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา

ตําแหนง

2557-ปจจุบัน

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก

2556-2557
2553-2556
2546-2552

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
และรักษาการหัวหนางานแผนกการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

บจก. เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย)
บมจ. เบนชมารค อิเลคโทรนิคส
บจก. เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย)

ผลิตและจําหนายกระดาษและฟลม
ผลิตชิ้นสวนและแผนอิเล็คทรอนิคส
ผลิตและจําหนายกระดาษและฟลม

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท DKSH จํากัด
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด

ผลิตและพิมพฉลาก
จําหนายยาและเวชภัณฑ
นําเขาอะไหลและอุปกรณรถยนต

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซากาอิ เด็งสิ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานบัญชีและภาษีอากร เอ็นทีพี
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จํากัด

ผลิตและพิมพฉลาก
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคส
ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิก
ทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ผลิตกลองถายรูป เลนสและชิ้นสวนกึ่ง
สําเร็จรูปสําหรับกลอง

12. นางทิพวรรณ สิทธิวงศ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
และรักษาการหัวหนางานแผนก
การเงิน

42

13. นางสาวเกสราภรณ เพ็งสุทธิ์
ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ

39

ปริญญาโท สาขา Logistic
University of Wollongong : Australia
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

-

2551-ปจจุบัน
2547-2551
2546-2547

ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ
Logistic Manager
Supply Chain Manager

14. นางสาวปยะนุช บุญยบูรณ
หัวหนางานแผนกบัญชี

34

ปริญญาตรี สาขา บัญชี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมูบานจองบึง ราชบุรี

-

-

2554-ปจจุบัน
2551-2554
2550-2551
2549-2550
2546-2548

หัวหนาแผนกบัญชี
รองผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายภาษี
เจาหนาที่ฝา ยการเงิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

หนา 6

2. รายละเอียดการดํารงตําแหนงของ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ
1. พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ

บริษัท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

X

X

X

I

X

X

I

I

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,II,V

X

3. นายเศวต นราธิปกร

I,II,V

I

I

I

4.นายสาทิส ตัตวธร

I,II,V

I,V

I

I

5.นายประชา จิวะพรทิพย

I

I

6. นายทนง อัศวกาญจน

I

I

IX

IX

I

V

I,II,V

8. นายสุพจน แกวมณี

III

9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

III

10. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

III

11. นายสูตร นราธิปกร

V

12. นางทิพวรรณ สิทธิวงศ

V

13. น.ส.เกสราภรณ เพ็งสุทธิ์

V

14. น.ส. ปยะนุช บุญยบูรณ

V

I

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

28

X

2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย

7. นายประภุตว จิวะพรทิพย

11

2.บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด
6.บริษัท ฟูรูทากะ - วีไอวี (ประเทศไทย) จํากัด
10.บริษัท เฟเวอรเทรด จํากัด
14.บริษัท แอร-คอน เซอรวิส จํากัด
18.บริษัท ดารค ฮอรส ดีเวลลอปเมนทจํากัด
22.บริษัท สตีลเลอร สตีล เวิรคส จํากัด
26.บริษัท บริหารสินทรัพย ไนท คลับ แคปปตอล จํากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

3.บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
7.บริษทั สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
11.บริษัท ไวตา นิวทรีชั่น จํากัด
15. บริษัท ตูริษะ คอนซัลแทนซี แอนด เซอรวิสเซส จํากัด
19. บริษัท แลม วอเตอร โซลูชั่น จํากัด
23.บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จํากัด
27.บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด

4.บริษัท ไวตา จํากัด
8.บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน)
12.บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
16.)บริษัท ไอบีเอส อินเตอรเนชั่นแนล บิสสิเนส เซอรวิส จํากัด
20.บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
24.บริษัท สวนสมเชียงดาว จํากัด
28.บริษัท มาเจสติค เรสซิเดนซ หัวหิน จํากัด

หนา 7

3. หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. จัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหารบริษัท
3. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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