สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระ
1. ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1.1 นายเอกราช กลัดพันธุ์
อายุ
: 56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 151 ปี 2554
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 22 สิ งหาคม 2555 (2 ปี 8 เดือน)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบนั
2550 – 2555
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด
ส.ค. 2555 – 2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
 ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
 ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จากัด
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา :
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
1.2 นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
อายุ
: 52 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: - ปริ ญญาโท การบริ หารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106 ปี 2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 21 ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 198 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 13 ปี 2557
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 22 สิ งหาคม 2555 (2 ปี 8 เดือน)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบนั
 ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

 ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จากัด
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จากัด
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายสนับสนุน 3 กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา :
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
1.3 นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
อายุ : 60 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา
: - ปริ ญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- 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 นที่ 71 ปี 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 105 ปี 2551
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 36 ปี 2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 13 ปี 2554
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 17 ปี 2556
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่ นที่ 2 ปี 2556
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9 ปี 2557
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 22 สิ งหาคม 2555 (2 ปี 8 เดือน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2540 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
 ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
2542 – 2550
ผูอ้ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2551 – ปั จจุบนั
ที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2553 – 2555
ผูอ้ านวยการ
สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2556 – ปั จจุบนั
ผูบ้ ริ หารประจาสานักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา :
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายเอกราช กลัดพันธุ์
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
3. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์

จานวนหุน้
ไม่มี
500,000
ไม่มี

คิดเป็ น % ของหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
0.17
-

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท/กิจการอืน่
การดารงตาแหน่ ง
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
ในบริษัท/กิจการที่
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จดทะเบียน)
แข่ งขันหรือเกีย่ วเนื่อง
จานวน
ประเภทกรรมการ
กับธุรกิจของบริษัท
1. นายเอกราช กลัดพันธุ์
ไม่มี
ไม่มี
1 แห่ง *
ไม่มี
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
3. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์

1 แห่ง - กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
1 แห่ง - กรรมการอิสระ บริ ษทั พรี เมียร์
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

35 แห่ง *

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

4. ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาหนดนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ อง
การถือหุ ้นในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิน 1% ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จานวนหุน้
ไม่มี
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ไม่มี
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ถือหุน้ รายใหญ่ / ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
ไม่เป็ น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ /
บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ไม่เป็ น
ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่
ไม่เป็ น
ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ /
ไม่มี
สิ นค้า / บริ การ / การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้วย
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