
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11 

หนา้ 38 ของ 40 
 

 รายละเอยีดกรรมการอสิระที่บริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
 

ช่ือ นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร 
อายุ 64  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ท่ีอยู่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ  
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  20000  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN,  
GERMANY 
ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ประวัติการท างานปัจจุบัน  

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2554 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2562 – ปัจจุบนั 
2559-ก.พ.2562 

ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2557 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการ-สายออกบตัรธนาคาร 

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทย ออโตทู้ลส์ แอนด ์ดาย จ ากดั 

สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

บริษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 

 2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

            2559-2561 
 

 

กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1  แห่ง 
กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4  แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 9 ปี 4 เดือน  

(ธนัวาคม 2554-เมษายน 2563 เร่ิมนบัตั้งแต่บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี (ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆที่บริษัท
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
ส่วนได้เสียพเิศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน ในทุก 
วาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบ้ียประชุมท่ีจดัสรรหาใหก้รรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ) 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จ านวน 4 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 

 

(กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นน้ี ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11 

หนา้ 39 ของ 40 
 

รายละเอยีดกรรมการอสิระที่บริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
 

ประวัติการท างานปัจจุบัน  

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 28 ก.พ. -  ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน     

/ กรรมการอิสระ   

ประธานบริษทั บริษทั อิฐภราดร จ ากดั 2521 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ภราดรอินโนซิส จ ากดั 2527 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ภราดรบา้นและท่ีดิน 2537 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แม่ปิง ไบโอ เทรดด้ิง จ ากดั 2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เชียงใหม่ อินโนเวชัน่ อินคิวเบชัน่ 2560 – ปัจจุบนั 

 เซ็นเตอร์ จ  ากดั  

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไบโอแอดวา้นซ ์โซลูชัน่ จ  ากดั 2560 – ปัจจุบนั 

 
กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1  แห่ง 
กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6  แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 เดือน (กุมภาพนัธ์ 2563 - เมษายน 2563) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี (ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆที่บริษัท
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
ส่วนได้เสียพเิศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน ในทุก 
วาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบ้ียประชุมท่ีจดัสรรหาใหก้รรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ) 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 ไม่มี 

 

(กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นน้ี ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่น 
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

ช่ือ นายวเิชียร เชิดชูตระกูลทอง 
อายุ 59  ปี  
สัญชาติ ไทย 
ท่ีอยู่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ  
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  20000  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ       มหาวทิยาลยัเชียงใหม่        
ปริญญาโท   เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่        

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP155/2012-Director Certification Program,2012 
- SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy Class, 2012 
- HRP - How to Develop a risk Management Plan, 2012.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 


