
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 



บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 
    
 

 
ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 

 
ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
สัดสวน 
การถือหุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายเย็บ ซู ชวน 
 

ประธาน
กรรมการ 
/กรรมการ 
/ผูจัดการ 
/ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด 

53 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ประเทศ
มาเลเซีย 

39.00 2539-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
บจ. เอเบลิ ซาโน อินดัสตรีส 
(1996)/ อุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต 

นางเตียว ลี งอ 
 

กรรมการ 
/กรรมการ 
บริหาร 
/ผูอํานวยการ
ฝายบริหาร
และการเงิน 

52 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย นันยาง ประเทศมาเลเซีย 

39.00 
(ถือ
รวมกับ 
นายเย็บ)

2539-ปจจุบัน กรรมการ 
 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
บจ. เอเบลิ ซาโน อินดัสตรีส 
(1996)/อุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต 

นายกี บุน กี กรรมการ 59 B.A. (HONS) University of Malaysia 24.00 2544-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 
2538 -2544

กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
ผูอํานวยการกลุมยาน
ยนต 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
Sime Darby Mazda (Thailand) 
Tractors Malaysia BHD. 

นาย เตียว เชียง ลิม กรรมการ 50 มัธยมปลาย สถาบนัวิคตอเรีย ประเทศ
มาเลเซีย 
Chartered Account (Institute of Chartered 
Accounts in England and Wales) 

-ไมมี- 2539-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน
 
2532 -2540 
2523 -2540

กรรมการ 
ผูชวยประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
 
บจ.See Hoy Chan (Malaysia) 
บมจ.Paramount Corporation  
บจ.See Hoy Chan (Malaysia) 



บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 
    
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 
 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือหุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร กรรมการ

ตรวจสอบ 
48 ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -ไมมี- 2545-ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน 
2541 -2542

กรรมการอิสระ 
ผูจัดการฝายบริหาร 
ผูชวยผูจัดการฝาย
วางแผนและการ
บริหาร 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
บจ.มัตซึชิตะ อิเล็คทริค เวิรค 
(ประเทศไทย) 

นายอลัน ฮามซาห เซนดูท กรรมการ 42 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพวิเตอรและการบญัชี
มหาวิทยาลัย เวลส ประเทศอังกฤษ 
Chartered Account (Institute of Chartered 
Accounts in England and Wales) 
Public Accountant Malaysian Institute of 
Accounts  

-ไมมี- 2545-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน
 
 

กรรมการ 
ผูอํานวยการฝาย
การเงิน 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
Tractors Holding Group 
(Malaysia) 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา กรรมการ
ตรวจสอบ 

52 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ไมมี- 2539-ปจจุบัน
2516-ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
ทนายความชั้นหนึ่ง 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
บจ. สํานักงานนิติพัฒน
ทนายความ 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการ
ตรวจสอบ 

38 LL.M. , Arizona State University 
M.C.L., California Western School of Law 
M.S. in Economics – Policy and Planning, 
Northeastern University. 
เนติศาสตรบัณฑิต 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ไมมี- 2545-ปจจุบัน 
2542-ปจจุบัน 
2533 -2541 
 

กรรมการตรวจสอบ
ทนายความ -หุนสวน
ทนายความ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
บจ.ที่ปรึกษากฎหมายสากล 
บจ.ที่ปรึกษากฎหมายสากล 



บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 
    
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 
 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือหุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นาย ไบรอัน คาวแลนด ผูอํานวยการ

ฝายผลิต
อุปกรณจับยึด 

65 มัธยมปลาย ประเทศออสเตรเลีย -ไมมี- 2539-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายผลิต
อุปกรณจับยึด 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
 

นาย กวี วสาฤชลีกุล 
 

ผูอํานวยการ
ฝายผลิต
แมพิมพ 

40 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

-ไมมี- 2541-ปจจุบัน
 

ผูชวยผูจัดการทั่วไป 
 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
 

นาย ศรัทธา เพชรอินทร 
 

ผูอํานวยการ
ฝายผลิต
ชิ้นสวน
รถยนต 

34 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

-ไมมี- 2543-ปจจุบัน 
 
2541- 2543
 

ผูอํานวยการฝายผลิต
ชิ้นสวนรถยนต
ผูจัดการฝาย
วิศวกรรม 
 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
 
บจ. BHP สตีล ประเทศไทย / 
ธุรกจิอุตสาหกรรมเหล็ก 

นาง กรรณกิาร คติวิชชา 
 
 

ผูจัดการฝาย
บัญช ี

46 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4.03 2539-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชี บมจ. อาปโก ไฮเทค 
 

 


