
 

 
 

 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 

 

พลต ารวจโท ดร. ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  
 ของ บริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551 

 

ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3-1012-02378-07-6 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  19 สิงหาคม 2494  อาย ุ 62  ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                             13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
  กรุงเทพมหานคร 

5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
กรรมการ บริษทั เดอะแกรนดย์บีู จ  ากดั 

 

6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 -  ปริญญาตรี รัฐศาปนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 -  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พ.ศ. 2547 
 -  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104 ประจ าปี 2551 

7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2552 – 2553  จเรต ารวจ (สัญญาบตัร 8) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2550 – 2552 ผูบ้ญัชาการต ารวจสันติบาล กองบญัชาการต ารวจสันติบาล 
2547 – 2550 บญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 รองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 
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ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 

 

นายชาญชัย อัศวกาญจน์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ   
 ของ บริษัท สาลีค่ัลเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  
 
ข้อมูลส่วนตัว   
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3-1009-02061-80-5 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  1 ตุลาคม 2510  อาย ุ 46   ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                       71/060 หมู่ท่ี 4 ต.หลกัหก อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 

5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วไีอว ีอินเตอร์เคม จ ากดั 

" บริษทั ไวตา้ จ  ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ  ากดั 

กรรมการ บริษทั ทรีบอนด ์วไีอว ีเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
" บริษทั ฟูรูทากะ-วไีอว(ีประเทศไทย) จ ากดั 
" บริษทั สาล่ี อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
" บริษทั พาโก ้สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ  ากดั 
" บริษทั สาล่ี เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  Indiana Univesity of Pennsylvania, USA 
 -  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี  
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7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สาล่ี เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
2548 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วไีอว ีอินเตอร์เคม จ ากดั 

 กรรมการ บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทั พาโก ้สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟูรูทากะ-วไีอว ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
2546 – ปัจจุบนั  บริษทั ทรีบอนด ์วไีอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ ากดั 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ไวตา้ จ  ากดั 
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ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 

 

นายราชัน ควรหา 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น    กรรมการ  
 ของ บริษทัสาล่ี  คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2554  

 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3-1002-03049-16-4 
2.  สัญชาติปัจจุบัน  ไทย  
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ 20 มีนาคม 2505  อาย ุ 52 ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  99/119 ซ.อ่อนนุช 74/3-1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ 
   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
กรรมการฝ่ายบญัชี – การเงิน บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาตรี สาขาบริหาร(บญัชี)  มหาวทิยาลยั รามค าแหง  

7.  ประวตัิการท างานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการฝ่ายบญัชี – การเงิน บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

2539 – 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษทั ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์ จ  ากดั 
2537 – 2538 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ชินวตัร เพจจ้ิง จ ากดั 
2531 – 2536  สมุห์บญัชี บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหารสัตว ์
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