สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตั้งในครั้งนี้
ชื่ อ

นายสุ ริยล อุดชาชน

อายุ

53 ปี

สั ญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ไม่มี

ประวัติการทางานปัจจุบัน
ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร

สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด

กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริษัท
หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุม ปี 2561
- คณะกรรมการบริษัท

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

1 แห่ง
3 แห่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
กรรมการ
1 ปี 2 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
ไม่มี1) (ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ไม่มี
จานวนครั้งที่ตอ้ งมาประชุม 3 ครั้ง มาประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

หมายเหตุ 1) การถือหุน้ รวมการถือหุ น้ ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

หน้า 1 ของ 1

Enclosure 4
Supporting Document for Agenda 5

Profiles of the Candidates for Director Positions

Mr.Suriyon Udcharchon
53 years-old
Thai

Name
Age
Nationality
Educational qualification
Directorship training
Work Experience

Bachelor of Engineering, Chiang Mai University

None
Position

Company

Director
Director / Executive
Director / Executive
Director / Executive
In listed companies
In non- listed companies
In any companies which may cause a conflict of interest
with the Company
Nature of the nominated directorship
Term of office
% of shareholding in the Company
Direct and indirect interests in the Company or in the
relevant subsidiaries
Meeting attendance 2018 of
- Board of Director

Asia Precision PLC
A2teeravat joint venture Co., Ltd.
A2 Technology Co., Ltd.
APCS Technology Co., Ltd.

Period
2018-Present
2018-Present
2016-Present
2017-Present

1
3
None
Director
1 year 2 month Appointed on February 27, 2018
None1) (As at 28 December 2018)
None
3 times out of 3 meetings

Note 1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old
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