เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

1.

2.

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นายมนู เลียวไพโรจน

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
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- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต
University of Kentucky
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต กิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร วปอ.รุน 34
- หลักสูตร Chairman 2000
รุนที่3/2001สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุนที่ 30/2003
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

ศจ.นพ. อุดมศิลป ศรี
แสงนาม

รองประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

68

- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 1

สัดสวน
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(รอยละ)
ป 2549- ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรม บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
การตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (มหาชน)

-

ป 2553- ปจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร ไอพี จํากัด
(มหาชน)

ป 2547- ปจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

ป 2547-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

ป 2547-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด
(มหาชน)

ป 2547-ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล จํากัด
(มหาชน)

ป 2542- 2547
ป 2545- 2547
ป 2542- 2545
ป 2549- ปจจุบัน

ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

- ปริญญาเอก วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ
เวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร
(แพทยสภา) FRCT –
Fellowship of the Royal
College of Physicians
(Edinburgh)

ชวงเวลา

ป 2537- ปจจุบัน จิตแพทยที่ปรึกษา

ป 2535 - 2537

3.

นายอภิชาติ การุณกร
สกุล

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผูอํานวยการ
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 87/2011
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขา - สามีของนางรัตนา
การตลาด)
การุณกรสกุล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- พี่ชายของ น.ส.จิตติมา
University of Washington
การุณกรสกุล และ น.ส.
อัญชลี การุณกรสกุล
-หลักสูตร Director Accreditation - พี่เขยนายรัชเดช
Program (DAP) รุนที่ 86/2010
วจีสุธรรมและนายชัย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
โรจน เวทยนฤมาล
กรรมการไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 2

17.42

รัฐมนตรีชวยวาการ

ป 2537-ปจจุบัน

โรงพยาบาลเทพธารินทร

กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผูอํานวยการ
ป 2553- ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด

ป 2553- ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด

ป 2553- ปจจุบัน กรรมการ
ป 2549- ปจจุบัน กรรมการ
ป 2540-ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท สรางคนเกง จํากัด
บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท เทพธัญญภา จํากัด

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

4.

นางรัตนา การุณกร
สกุล

ตําแหนง

กรรมการ

อายุ
(ป)
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- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
City University

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ภรรยาของ นายอภิชาติ
การุณกรสกุล
- พี่สะใภของน.ส.จิตติมา
การุณกรสกุล และ น.ส.
อัญชลี การุณกรสกุล

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

0.54

-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 86/2010
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

5.

นายรัชเดช วจีสุธรรม

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

50

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Ohio University

- สามีของน.ส.จิตติมา
การุณกรสกุล
- นองเขยของนายอภิชาติ
การุณกรสกุล

เอกสารแนบ 1 หนา 3

2.40

ชวงเวลา
ป 2536-ปจจุบัน
ป2533-ปจจุบัน
ป2547-ปจจุบัน
ป 2535-ปจจุบัน
ป 2533- 2535
ป 2530- 2533
ป 2537- ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการโครงการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ

ป 2545- ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ดีแมค กรุป จํากัด
บริษัท เอพีทรี จํากัด
บริษัท คลัสเทค จํากัด
บริษัท พารค เทอเรซ จํากัด
บริษัท จิวเวลรี่ เรียลตี้ จํากัด
ธนาคารซิตี้แบงค จํากัด
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด

ป2536-ปจจุบัน

บริษัท ดีแมค กรุป จํากัด

กรรมการ

ป 2549- ปจจุบัน กรรมการ
ป 2548- ปจจุบัน กรรมการ
ป 2530- 2531 เจาหนาที่สนิ เชื่อ

บริษัท ไตรโยคะ จํากัด
บริษัท โยคะพลัส จํากัด
ธนาคารนครธน จํากัด (มหาชน)

ป 2540-ปจจุบัน

บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

ป 2553- ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 50/2006
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

6.

นายชัยโรจน เวทย
นฤมาณ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจัดการ/ รักษาการ
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม/
รักษาการผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการ

44

- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ป 2553- ปจจุบัน กรรมการ

-สามีของนางสาวอัญชลี
การุณกรสกุล
-นองเขยนายอภิชาติ
การุณกรสกุล

- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 50/2006
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

3.49

ป 2535- 2539

ผูจัดการฝายการตลาด

ป 2534- 2535
ป 2533- 2534
ป 2531- 2532
ป 2529- 2531
ป 2537-ปจจุบัน

ฝายพัฒนาธุรกิจ
Sales Engineer
Sales Executive
เจาหนาที่สินเชื่อ
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ/
รักษาการผูอํานวยการฝาย
วิศวกรรม/รักษาการผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการ

บริษัท เนชั่นแนล แอดฮีซีฟ
จํากัด
บริษัท ไทยสุปรีม จํากัด
Dynacast (Singapore)
บริษัท Metal Box จํากัด
ธนาคารนครธน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)

ป 2553- ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด

ป 2553- ปจจุบัน กรรมการ
ป 2551 - 2553 กรรมการ

บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดีแมค กรุป จํากัด

ป 2536 - 2537

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริษัท เรเนล จํากัด

ผูจัดการ

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

7.

8.

น.ส.อัญชลี การุณกร
สกุล

น.ส.จิตติมา การุณกร
สกุล

ตําแหนง

กรรมการ

กรรมการ

อายุ
(ป)
44

47
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ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ - นองสาวของนาย
มหาวิทยาลัย
อภิชาติ การุณกรสกุล
และนางสาวจิตติมา กา
รุณกรสกุล
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
-เปนภรรยาของนายชัย
San Jose State University
โรจน เวทยนฤมาน
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 86/2010
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

- ปริญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Seattle University
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 86/2010
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย

- นองสาวของนาย
อภิชาติ การุณกรสกุล
และเปนพี่สาวของน.ส.
อัญชลี การุณกรสกุล
- ภรรยาของนายรัชเดช
วจีสุธรรม

เอกสารแนบ 1 หนา 5

สัดสวน
การถือหุน
ชวงเวลา
(รอยละ)
7.62
ป 2537-ปจจุบัน

6.53

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
กรรมการ

บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)

ป 2553-ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอพีทรี จํากัด

ป 2552-ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท คลัสเทค จํากัด

ป 2545-ปจจุบัน กรรมการ
ป 2536- 2537 ผูจัดการ
ป 2553-ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด
บริษัท ดีแมค กรุป จํากัด
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)

ป 2533-ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พารค เทอเรซ จํากัด

ป2548-ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คลัสเทค จํากัด

ป2546-ปจจุบัน
ป2553-ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ดีแมค กรุป จํากัด
บริษัท เอเชียชาฟท จํากัด

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

9.

นายใช หมิง - ยู

10. ดร.พรชัย สกุลลีลา
รัศมี

ตําแหนง

กรรมการ / ผูอํานวยการฝาย
จัดซื้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ป)

51
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- Diploma in Business, Taipei
Municipal College
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation
Program(DAP)รุนที่ 88/2011
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
University of North Texas
- ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตการเงิน
University of North Texas
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification
Program (DCP) รุนที่ 113/2009

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

1.63

-

เอกสารแนบ 1 หนา 6

0.04

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ป2553-ปจจุบัน
ป 2553-ปจจุบัน
ป 2549-ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผูอํานวยการฝาย
การเงิน

ป 2545-ปจจุบัน
ป 2534-2544

ที่ปรึกษาทางบัญชี
กรรมการ/ผูจัดการฝายบัญชี

ป 2550-ปจจุบัน
ป 2536- 2548

กรรมการ / ผูอํานวยการฝาย
จัดซื้อ
กรรมการผูจัดการ

ป 2532-2536

กรรมการผูจัดการ

ป 2549- ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เรเนล จํากัด
บริษัท แอบโซลูท พีเล็ทส จํากัด
บริษัท แอบโซลูท แซงชัวรี่
แอนด โยคะ เซ็นเตอร(เกาะสมุย)
จํากัด
บริษัท แอบโซลูท โยคะ จํากัด
บริษัท ฟูดแอนดดริ๊งส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อโนมาอิเลคทริค
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยเทเลซิสเต็มส จํากัด

บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
ป 2552-ปจจุบัน

11. นายสมโภชน วัลยะเสวี กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Dallas
- ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต (JDBA)
โครงการผลิตนักศึกษารวม
ปริญญาเอกของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหาร
ศาสตร
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 86/2010
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย

-

เอกสารแนบ 1 หนา 7

0.04

กรรมการ

ป 2550- ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ถวยทองคอมเมอรเชียล
จํากัด
บริษัท วุนบริสุทธิ์ จํากัด
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บางกอกอีเวนทแอนดเอ็ก
ซิบิชั่น จํากัด
บริษัท มังกี้ แพลนเน็ต จํากัด

ป 2553- ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

บริษัท เวียร 564 จํากัด

ป 2550- ปจจุบัน กรรมการ
ป 2549- ปจจุบัน กรรมการ
ป 2551- ปจจุบัน กรรมการผูจ ัดการ

บริษัท วัลวีร จํากัด
บริษัท วัลวีร ออรแกนนิก จํากัด
บริษัท ศูนยประสานงานความ

ป 2553-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
ป 2539-ปจจุบัน อาจารย
ป 2549- ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ป 2551- ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ชวงเวลา

ป 2551-ปจจุบัน
ป 2547
ป 2544
ป 2542-2543

12. นายโยชิคาสึ คูราชิ

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

13. นายอนุโรจน นิธิพรศรี ผูจัดการอาวุโสฝายบริหาร
ทั่วไป

54
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
Kyushu Institute of Technology
- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 8

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษา
กรรมการ
Economic Consultant

ป 2541

ผูจัดการฝายบริหารสินทรัพย
Asset Management Manager
Assistant Vice President

ป 2540

Senior Marketing Officer

ป 2537-2539

Credit & Marketing Manager

0.38

ป 2542-ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

0.09

ป 2531- 2542 วิศวกร
ป 2548 -ปจจุบัน ผูจ ัดการอาวุโสฝายบริหารทั่วไป
ป 2543-ปจจุบัน
ป 2539-2543
ป 2538

หุนสวนผูจัดการ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ป 2537

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

รวมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อ
การสงออกผลไม จํากัด
บริษัท ปญจทรัพย จํากัด
บริษัท รอยเนต จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพวิศวกรรมที่
ปรึกษา จํากัด
บริษัท บางกอก แคปปตอล
อัลไลแอนซ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย คาเธย
แคปปตอล จํากัด
บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จํากัด
(มหาชน)
บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อีซูซุ มอเตอร จํากัด
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)
คณะบุคคลสํานักงาน เอ็มเอซี
บริษัท เทพธัญญภา จํากัด
บริษัท ไทยเจมส เอ็กซเชนจ
จํากัด
บริษัท เทพธัญญภา จํากัด

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

14. นายสัมฤทธิ์ สวางคํา

ตําแหนง

ผูจัดการอาวุโส ฝายบริหาร
บุคคล

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หนา 9

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
0.12

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ป 2532-2536
ป 2546-ปจจุบัน

หัวหนาฝายวางระบบ
ผูจัดการอาวุโส ฝายบริหารบุคคล

ป 2553-ปจจุบัน

กรรมการ

ป 2542-2546

ผูอํานวยการสถาบัน

ป 2541-2542
ป 2540- 2541
ป 2532- 2540
ป 2518- 2532

ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
บริหารงานทั่วไป
นักประชาสงเคราะห

สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไอพีดีซี จํากัด
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช
โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ
โรงพยาบาลเทพธารินทร
กระทรวงสาธารณสุข
กรมประชาสงเคราะห
กระทรวงมหาดไทย

2. การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หมายเหตุ :

นายมนู เลียวไพโรจน
ศจ. นพ. อุดมศิลป ศรีแสงนาม
นายอภิชาติ การุณกรสกุล
นางรัตนา การุณกรสกุล
นายรัชเดช วจีสุธรรม
นายชัยโรจน เวทยนฤมาณ
นางสาวอัญชลี การุณกรสกุล
นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล
นายใช หมิง-ยู
ดร. พรชัย สกุลลีลารัศมี
นายสมโภชน วัลยะเสวี
นายโยชิคาสึ คูราชิ
นายอนุโรจน นิธิพรศรี
นายสัมฤทธิ์ สวางคํา
นายโตโยฮารุ ฟูจิโมโต
X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริหาร

บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น

บริษัทยอย
บจ. เอทู เทคโนโลยี
บจ. พีทู พรีซิชั่น

X, XX
/
/, //, ///
/
/, //
/, //, ///
/
/
/, ///
/, XX
/, XX
///
///
///

/

/

/

/
/

/
XX = กรรมการตรวจสอบ
/// = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 หนา 10

/ = กรรมการ

