สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

ข้ อมูลเบื้องต้ นของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่ อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
59 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ University of Washington, USA

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 86/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประวัติการทํางานปัจจุบัน
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษทั อื่นที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ส่ วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษทั หรื อ
บริษทั ย่อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2564
- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหาร

สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั พาร์ ค เทอเรซ จํากัด
บริ ษทั ดีแมค กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เทพธัญญภา จํากัด
บริ ษทั คลัสเทค จํากัด

ช่ วงเวลา
2537-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2536-ปั จจุบนั
2540-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

1 แห่ ง
7 แห่ง
ไม่มี
กรรมการบริ ษทั
11 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2554-เมษายน 2565 เริ่ มนับตั้งแต่บริ ษทั แปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชน)
หุ ้นสามัญจํานวน 94,345,8121) หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.29
ของหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ไม่มี
จํานวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
จํานวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จํานวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

หมายเหตุ 1) การถือหุ้นรวมการถือหุ ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

ข้ อมูลเบื้องต้ นของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่ อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทํางานปัจจุบัน

นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี
56 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 161/2019
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตประจําสํานักงาน

กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษทั อื่นที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ส่ วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษทั หรื อ
บริษทั ย่อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2564
- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการบริหาร

สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
บริ ษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จํากัด /ตรวจสอบบัญชี

ช่ วงเวลา
2562-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

1 แห่ ง
7 แห่ง
ไม่มี
กรรมการบริ ษทั
3 ปี (เม.ย. 2562 ถึง เม.ย. 2565)
หุ ้นสามัญจํานวน 441,6631) หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.07
ของหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ไม่มี
จํานวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
จํานวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

หมายเหตุ 1) การถือหุ ้นรวมการถือหุ ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

ข้ อมูลเบื้องต้ นของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่ อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทํางานปัจจุบัน
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร

นายสุริยล อุดชาชน
55 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 162/2019
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตําแหน่ ง

กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษทั อื่นที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ส่ วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษทั หรื อ
บริษทั ย่อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564
- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด

8

ช่ วงเวลา
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั

1 แห่ ง
4 แห่ ง
ไม่มี
กรรมการบริ ษทั
4 ปี 2 เดือน ( ก.พ.2561 ถึง เม.ย. 2565)
ไม่มี1) ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ไม่มี
จํานวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
จํานวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

หมายเหตุ 1) การถือหุ ้นรวมการถือหุ ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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