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ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในคร้ังนี้ 
ช่ือ นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร อายุ 70  ปี สัญชาติ ไทย 

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 
กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2554-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2557-ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั ไทย ออโตทู้ลส์ แอนด ์ดาย จ ากดั 2555-ปัจจุบนั 

กรรมการ สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) 2555-ปัจจุบนั 

กรรมการ-สายออกบตัรธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 2560-ปัจจุบนั 
 

กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1  แห่ง 
กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3  แห่ง 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 9 ปี 4 เดือน (ธนัวาคม 2554-เมษายน 2564  เร่ิมนบัตั้งแต่บริษทัแปรสภาพ 

เป็นบริษทัมหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี1)  (ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2563) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

 
ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2563  
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จ านวน 2 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง 

 

 

ตามท่ีบริษทัไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั เม่ือครบระยะเวลาตามท่ีบริษทัก าหนด ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดเสนอช่ือ  โดยกรรมการอิสระท่ีได้เสนอให้แต่งตั้งในคร้ังน้ี  ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแล้ว  โดยจ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอให้แต่งตั้ง  จะมีวาระการด ารงต าแหน่ง จ  านวน 12 ปี  4 เดือน (การด ารง
ต าแหน่งถึงปัจจุบนัคือ 9 ปี 4 เดือน หากไดรั้บเลือกกลบัมาอีกคร้ังวาระอีก 3 ปี รวมวาระด ารงต าแหน่ง  12 ปี  4 เดือน ) ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า  นายณรงค์  วรงค์เกรียงไกร เป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายก าหนด  ตลอดจนมีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ไดใ้ห้ความเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัมาโดยตลอด คณะกรรมการ
บริษทัจึงเห็นควรเสนอช่ือเพ่ือกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเช่ือมัน่วา่ กรรมการอิสระท่ีเสนอให้แต่งตั้ง สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี ส าหรับรายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

หมายเหตุ 1)  การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในคร้ังนี้ 
ช่ือ นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ อายุ 54  ปี สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 50/2006  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประวัติการท างานปัจจุบัน  

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 
กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 

2537-ปัจจุบนั  
 

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2557-ปัจจุบนั  
กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 2553-ปัจจุบนั   
กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 2553-ปัจจุบนั  
กรรมการ บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 2560-ปัจจุบนั  
กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั     2561-ปัจจุบนั 
กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 2561-ปัจจุบนั 

 

กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1  แห่ง 
กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5  แห่ง 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 9  ปี 4 เดือน (ธนัวาคม 2554-เมษายน 2564 เร่ิมนบัตั้งแต่บริษทัแปรสภาพ  

เป็นบริษทัมหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุน้สามญัจ านวน 12,335,682  1) หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.87 

(ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2563) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

 
ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2563  
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 1 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 3 คร้ัง 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1)  การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 

 

 

 

 


