
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปี พ.ศ. 2561
Salee Colour Public Company Limited

นายสุชาติ   จิวะพรทิพย์
รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

วัน/เดือน/ปีเกิด  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 

อายุ     67 ปี

สัญชาติ    ไทย

ที่อยู่     3 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 2-1-2 

     แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 10 ปี

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ไม่มี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ในปี 2560   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.05%

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่26 ประจำาป ี2547

(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย IOD)   

ประสบการณ์การทำางาน ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

     ประธานกรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

     ประธานกรรมการ บริษัท ไวต้า จำากัด

     ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

เอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 3

     ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

     กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำากัด

     กรรมการ บริษัท เฟเวอร์เทรด จำากัด

     กรรมการ บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำากัด

     กรรมการ บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำากัด

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด (มหาชน)

     กรรมการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

     ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไวต้า จำากัด

     กรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

     กรรมการ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำากัด

     กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำากัด

     กรรมการ บริษัท เฟเวอร์เทรด จำากัด

     กรรมการ บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำากัด

     กรรมการ บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำากัด
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เอกสารแนบ 3

นายธเนศพล  มงคลรัตน์
กรรมการ

 

วัน/เดือน/ปีเกิด  23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2492 

อายุ     69 ปี

สัญชาติ    ไทย

ที่อยู่     8/215 หมู่บ้านเศรษสิริ ศรีนครินทร์-พระราม 9

      ถ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก 

     เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 10 ปี

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ไม่มี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ในปี 2560   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.59%

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตร วิทยาลัยกิตติพาณิชย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ประจำาปี 2551

(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย IOD)   

ประสบการณ์การทำางาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนม่าร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จำากัด

     กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำากัด

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 
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เอกสารแนบ 3

นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์
กรรมการ

 

วัน/เดือน/ปีเกิด  2 เมษายน  พ.ศ. 2505 

อายุ     56 ปี

สัญชาติ    ไทย

ที่อยู่     99/9 หมู่ท่ี 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 

     จ.นนทบุรี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 10 ปี

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ไม่มี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ในปี 2560   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.89%

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่69 ประจำาป ี2551

(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่219 ประจำาป ี2559

บริษัทไทย IOD)   

ประสบการณ์การทำางาน ผู้จัดการภูมิภาค/บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำากัด

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำากัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย




