สิ งทีส่งมาด้วย
ข้ อมูลบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ
1. ประวัตบิ ุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ
1.1 นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
อายุ
:
ปี
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั"ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา
: - ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที EF ปี GHHH
ตําแหน่งในบริ ษทั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันทีได้รับการแต่งตั"งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 30 เมษายน GHHH
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง H ปี จนถึงปัจจุบนั :
ส.ค. GHHH – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
เม.ย. GHHH – ส.ค. GHHH - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด
GHHH – ปั จจุบนั
- กรรมการทีปรึ กษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย
GHHT – ปั จจุบนั
- กรรมการทีปรึ กษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านกํากับคณะ วชิราวุธวิทยาลัย
25HG – GHHH
- ทีปรึ กษาผูบ้ งั คับการ วชิราวุธวิทยาลัย
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่านมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ F ครั"ง จากทั"งหมด YG ครั"ง
(มีการเรี ยกประชุม F ครั"งหลังจากวันทีได้รับการแต่งตั"ง)
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ T ครั"ง จากทั"งหมด T ครั"ง
1.2 นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
อายุ
: 5E ปี
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั"ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา
: - ปริ ญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญีปุ่ น
- ปริ ญญาโท พาณิ ชยศาสตร์ (บริ หารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที FY ปี GHHY
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที Y`H ปี GHHY
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที ปี GHHT
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที Y ปี GHHT
ตําแหน่งในบริ ษทั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันทีได้รับการแต่งตั"งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 30 เมษายน GHHH
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง H ปี จนถึงปัจจุบนั :
ส.ค. GHHH – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
เม.ย. GHHH – ส.ค. GHHH - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด
เม.ย. GHT` – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
25H – GHHH
- ผูอ้ าํ นวยการ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น)
GHHY – ปั จจุบนั
- ทีปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
GHTG – GHH`
- ผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่านมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ F ครั"ง จากทั"งหมด YG ครั"ง
(มีการเรี ยกประชุม F ครั"งหลังจากวันทีได้รับการแต่งตั"ง)
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ T ครั"ง จากทั"งหมด T ครั"ง
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1.3 นางดวงทิพย์ เอียมรุ่งโรจน์
อายุ
: 58 ปี
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั"ง : กรรมการ
การศึกษา
: - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC)
จาก INSEAD ประเทศฝรังเศส
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology จาก INSEAD ประเทศฝรังเศส
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- การอบรมบทบาทหน้าทีและทักษะการเป็ นกรรมการ (DAP) รุ่ นที 22 ปี 2547
ตําแหน่งในบริ ษทั : กรรมการ
วันทีได้รับการแต่งตั"งเป็ นกรรมการบริ ษทั : YY กรกฎาคม GH E
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง H ปี จนถึงปัจจุบนั :
ปั จจุบนั
- ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ปั จจุบนั
- กรรมการบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ส.ค. GHHH – ปั จจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ก.ค. GH E – ส.ค. GHHH - กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด
ก.ค. 2550 – ปั จจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ"ง จํากัด (มหาชน)
เม.ย. GHTT – ปั จจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
พ.ย. 2535 – ปั จจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่านมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ YY ครั"ง จากทั"งหมด YG ครั"ง
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1. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ

จํานวนหุ้น

คิดเป็ น%ของหุ้นทีมี
สิทธิออกเสียงทั9งหมด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-

Y. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
G. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
. นางดวงทิพย์ เอียมรุ่ งโรจน์

:. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ

จํานวน

ประเภทกรรมการ

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร

ไม่มี

ไม่มี

2. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์

Y แห่ง - กรรมการอิสระ บริ ษทั พรี เมียร์
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
3 แห่ง - กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์
มาร์เก็ตติ"ง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

3. นางดวงทิพย์ เอียมรุ่ งโรจน์

หมายเหตุ : * เป็ นบริ ษทั ทีอยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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บริษัท/กิจการอืน การดํารงตําแหน่ งใน
(ทีไม่ ใช่ บริษัท บริษัท/กิจการทีแข่ งขัน
จดทะเบียน)
หรือเกียวเนืองกับธุรกิจ
ของบริษัท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

28 แห่ง *

ไม่มี

>. ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึงเท่ากับข้อกําหนดขั"นตําของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื อง
การถือหุ ้นในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั"งหมด
นอกจากนี"ผทู ้ ีจะเสนอแต่งตั"งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอืนทีเกียวข้อง ดังนี"
รายชือผู้ได้ รับเสนอชือซึงมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ นิตยาพร นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั"งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ถือหุน้ รายใหญ่ / ของบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี"กบั บริ ษทั / บริ ษทั
ใหญ่ / บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั
หรื อในช่วง G ปี ทีผ่านมา
- เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที
ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื"อ / ขายวัตถุดิบ /
สิ นค้า / บริ การ / การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้วย
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

