สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระ
1. ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1.1 นางสาวชนิดา สุ วรรณจูฑะ
อายุ
: 74 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา
: - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, The Victoria University
of Manchester England
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
รุ่ น 37 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1495
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 97 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9 ปี 2557
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 22 สิ งหาคม 2555 (3 ปี 8 เดือน)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบนั
 ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่
2556 – เม.ย. 2558 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
 ตาแหน่ งในกิจการอืน
่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2544 – 2553
ผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ กระทรวงยุติธรรม
การค้าระหว่างประเทศกลาง
2544 – ปั จจุบนั
ผูป้ ระนีประนอม ประจาศาลทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงยุติธรรม
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
2547 – 2558
กรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ประเมินผลงาน
2550 – 2554
ประธานกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ สภาวิชาชีพบัญชี
ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี สานักงาน ก.พ.
2551 – 2554
คณะกรรมการทดสอบผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
2557 – ปั จจุบนั
คณะกรรมการทดสอบผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
ปั จจุบนั
คณบดี
คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา :
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
อายุ
: 65 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา
: - ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 97 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9 ปี 2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ นที่ 1 ปี 2558
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 22 สิ งหาคม 2555 (3 ปี 8 เดือน)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบนั
 ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่
ไม่มี
 ตาแหน่ งในกิจการอืน
่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2552 – 2555
ที่ปรึ กษาผูบ้ งั คับการ
วชิราวุธวิทยาลัย
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการที่ปรึ กษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านกากับคณะ วชิราวุธวิทยาลัย
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการที่ปรึ กษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา :
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
1.3 นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุ่งโรจน์
อายุ : 60 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, France
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 22 ปี 2547
- หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครอบครัว : กากับดูแลอย่างไรให้ยงั่ ยืน” รุ่ นที่ 1 ปี 2557
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั : 22 สิ งหาคม 2555 (3 ปี 8 เดือน)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่
2535 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
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 ตาแหน่ งในกิจการอืน
่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2547 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
2547 – 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 กรี น เอ็นเนอร์จี จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการใหญ่
สายงานสนับสนุน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิยวุ พัฒน์
2554 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิเอ็นไลฟ
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ค.คน จากัด
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา :
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
แต่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
เนื่องจากติดภารกิจสาคัญในต่างประเทศที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นางสาวชนิดา สุ วรรณจูฑะ
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

จานวนหุน้
ไม่มี
ไม่มี
1,000,000

คิดเป็ น % ของหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ไม่มี
ไม่มี
0.33

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท/กิจการอืน่
การดารงตาแหน่ งใน
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท บริษัท/กิจการทีแ่ ข่ งขัน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จดทะเบียน) หรือเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
จานวน
ประเภทกรรมการ
ของบริษัท
1. นางสาวชนิดา สุ วรรณจูฑะ
ไม่มี
ไม่มี
4 แห่ง
ไม่มี
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร

ไม่มี

ไม่มี

3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

3 แห่ง - กรรมการ บมจ.พรี เมียร์ เทคโนโลยี
- กรรมการ บมจ.พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
- กรรมการ บมจ. พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

หมายเหตุ : * เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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1 แห่ง

ไม่มี

32 แห่ง *

ไม่มี

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 ไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมด นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
นางสาวชนิดา สุ วรรณจูฑะ นายชัยวัฒน์ นิตยาพร

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ถือหุน้ รายใหญ่ / ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ /
บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่
ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ /
สิ นค้า / บริ การ / การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้วย
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

