สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่ อ
อายุ
สั ญชาติ
ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
64 ปี
ไทย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN,
GERMANY
ปริ ญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
99/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประวัติการทางานปัจจุบัน
ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร
กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย จากัด
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ ง จากัด

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท
หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ส่ วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการท่ านอื่น ในทุก
วาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริษัทปี 2562

ช่ วงเวลา
2554 – ปัจจุบนั
ก.พ. 2562 – ปัจจุบนั
2559-ก.พ.2562
2557 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2559-2561

1 แห่ง
4 แห่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
9 ปี 4 เดือน
(ธันวาคม 2554-เมษายน 2563 เริ่ มนับตั้งแต่บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน)
ไม่มี (ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
ไม่มี
ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จดั สรรหาให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ)
จานวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(กรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้นนี้ ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ )

หน้า 38 ของ 40

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่ อ
อายุ
สั ญชาติ
ที่อยู่

วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
59 ปี
ไทย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร DCP155/2012-Director Certification Program,2012
- SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy Class, 2012
- HRP - How to Develop a risk Management Plan, 2012.สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประวัติการทางานปัจจุบัน
ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
/ กรรมการอิสระ
ประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท
หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ส่ วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการท่ านอื่น ในทุก
วาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริษัทปี 2562

สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อิฐภราดร จากัด
บริ ษทั ภราดรอินโนซิส จากัด
บริ ษทั ภราดรบ้านและที่ดิน
บริ ษทั แม่ปิง ไบโอ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั เชียงใหม่ อินโนเวชัน่ อินคิวเบชัน่
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ไบโอแอดว้านซ์ โซลูชน่ั จากัด

ช่ วงเวลา
28 ก.พ. - ปัจจุบนั

2521 – ปัจจุบนั
2527 – ปัจจุบนั
2537 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั

1 แห่ง
6 แห่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
2 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563)
ไม่มี (ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
ไม่มี
ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จดั สรรหาให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ)
ไม่มี

(กรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้นนี้ ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ )
หน้า 39 ของ 40

