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                   ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
ข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  

และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
 

1.   ประวตับุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
      1.1 กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  
 1) นายชัยวฒัน์ นติยาพร 
 อำย ุ :     68  ปี 
      ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมกำรอิสระ  
   กำรศึกษำ         :     ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

   กำรอบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) : 
-    หลกัสูตร Director  Accreditation  Program  (DAP)  รุ่นท่ี  97  ปี 2555  
-    หลกัสูตร หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9 ปี 2557 
-    หลกัสูตร  หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1 ปี 2558 
-    หลกัสูตร  Independent Observer Program (IOP) รุ่นท่ี 5 ปี 2559 
-    หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)รุ่นท่ี 9 ปี 2560 
-    หลกัสูตร The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 
       ปี 2560 
-    หลกัสูตร Rising Above Disruptions A call For Action ปี 2561 
-    หลกัสูตร The Board's Role in CEO Succession Planning ปี 2561    
-    หลกัสูตร Dealing with Cyber Risk in The Boardroom ปี 2561    
-    หลกัสูตร Partnership in Education ปี 2561    
-    หลกัสูตร Cyber Issue in The Boardroom ปี 2561 
-    หลกัสูตร Building Trust in a Transforming Economy ปี 2561 
-    หลกัสูตร Building Strategic Agility with OKR ปี 2561 
-    หลกัสูตร Independent Director Forum ปี2561 
-    หลกัสูตร Better Governance ปี 2561    

ต ำแหน่งในบริษทั         :      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
   วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั : 22 สิงหำคม 2555 (6 ปี 8 เดือน) 
  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 

• ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
- ไม่มี – 

• ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2554 – 2561 กรรมกำรท่ีปรึกษำวชิรำวธุวทิยำลยั ดำ้นก ำกบัคณะ  วชิรำวธุวทิยำลยั 
2555 – 2561 กรรมกำรท่ีปรึกษำวชิรำวธุวทิยำลยั ดำ้นวชิำกำร     วชิรำวธุวทิยำลยั 
2559 – ปัจจุบนั ผูส้งัเกตกำรณ์อิสระ องคก์รต่อตำ้นคอร์รัปชัน่(ประเทศไทย) ร่วมกบักรมบญัชีกลำง                                                                                                                               
                                                                                  กระทรวงกำรคลงัในโครงกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง/ของรำชกำร/                                                                                                                               
                                                                                  รัฐวสิำหกิจ 
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                  -โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงทำงหลวงแผน่ดินประจวบคีรีขนัธ์-  
                                                                                               ชุมพร กรมทำงหลวงแผน่ดิน(2559-2561) 

         -โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงเช่ือมต่อ 3 สนำมบินกำรรถไฟ  
                                                     แห่งประเทศไทย (2561- ปัจจุบนั) 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผำ่นมำ  : เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 5 คร้ัง จำกทั้งหมด 5 คร้ัง 
   เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 9 คร้ัง จำกทั้งหมด 9 คร้ัง 

      เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จำกทั้งหมด 1 คร้ัง 
 

 2)  นางดวงทพิย์ เอีย่มรุ่งโรจน์ 
  อำย ุ :     63 ปี 
  ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมกำร 

 กำรศึกษำ           : -     Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD,  
                                               France 
   -     ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
   -     ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
   -      Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France 

 กำรอบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) : 
-     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22 ปี 2547 
-     หลกัสูตร  Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) รุ่นท่ี 5 ปี 2559 

     ต  ำแหน่งในบริษทั :    กรรมกำรและกรรมกำรค่ำตอบแทน  
     วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั :    22 สิงหำคม 2555 (6 ปี 8 เดือน) 
      ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 

• ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
2544 – 2560 กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 
2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

• ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
            2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั 
            2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ จ ำกดั 
            2555 – ปัจจุบนั          กรรมกำร                 บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั 
            ปัจจุบนั  กรรมกำร                 บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

      ปัจจุบนั  ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่  งำนทรัพยำกรบุคคลและบรรษทัภิบำล กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
      2560 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ   กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
      2536 – ปัจจุบนั          กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิยวุพฒัน์ 
      2554 – ปัจจุบนั          รองประธำนกรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” 
      2554 – ปัจจุบนั          กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิเอน็ไลฟ 
      2553 – ปัจจุบนั          กรรมกำร   บริษทั ค.คน จ ำกดั 
 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผำ่นมำ  : เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 5 คร้ัง จำกทั้งหมด 5 คร้ัง 
   เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน 2 คร้ัง จำกทั้งหมด 2 คร้ัง 
   เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จำกทั้งหมด 1 คร้ัง 
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      1.2 ข้อมูลบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
       1) นายปกรณ์ สุขุม 

 อำย ุ  :     56  ปี 
      ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมกำร  
      กำรศึกษำ        :     -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรเงินและธุรกิจระหวำ่งประเทศ  

         สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-  ปริญญำตรี BSc.,(hons) Biochemistry, Royal Holloway, University of London  

กำรอบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 133 ปี 2553 
- หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 30 ปี  2559 

      กำรอบรมพิเศษ               :      - หลกัสูตร Advanced Management Program, International Institute for Management   
                                                       Development, (IMD) Lausanne, Switzerland ปี 2548 

- หลกัสูตร Capital Market Academy, Stock Exchange of Thailand, รุ่นท่ี 14 ปี 2556 
- Capital Market Academy CLMV, Stock Exchange of Thailand รุ่นท่ี 3 ปี 2560 

      ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 

            พ.ย.2561 – ปัจจุบนั   ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 

• ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
2547– 2552 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั รอยลั ปอร์ซเลน จ ำกดั (มหำชน) 
2553 - 2558   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร       บริษทั อคัรำ รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)     

• ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2541 – 2546               รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เอช เอม็ ซี โพลีเมอร์ส จ ำกดั    
2531  -  ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พี เอส เค ซุมม่ำ จ ำกดั 
2559 -  ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั คำสเซิล พำร์ทเนอร์ จ ำกดั      
 

 กำรถือหุน้ท่ีถือในบริษทั    : 285,100 หุน้ (0.10 %) 
 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  :  จ ำนวน 2 แห่ง  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรท่ีแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั :  ไม่มี 
 หรือกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ประวติักำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีท่ีผำ่นมำ    :  ไม่มี 
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2.  ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั พรีเมยีร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร จ ำนวนหุน้ 
คิดเป็น % ของหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1.  นำยชยัวฒัน์ นิตยำพร ไม่มี ไม่มี 
2.  นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน ์ 1,000,000 0.33 
3.  นำยปกรณ์ สุขมุ 285,100 0.10 

      
3.   ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอืน่ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัท/กจิการทีแ่ข่งขัน 
หรือเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

1.  นำยชยัวฒัน์ นิตยำพร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2.  นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน ์ 2 แห่ง กรรมกำร บมจ. พรีเมียร์ มำร์เก็ตติง้  

  กรรมกำร บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลย ี
26  แห่ง* ไม่มี 

3. นำยปกรณ์ สุขมุ ไม่มี ไม่มี 2 แห่ง ไม่มี 
 

หมำยเหตุ: * เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

4.   ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 
      บริษทัไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ำกบัขอ้ก ำหนดขั้นต ่ำของ ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ือง
กำรถือหุ้นในบริษทัคือ กรรมกำรอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด นอกจำกน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
  รายช่ือผู้ได้รับเสนอช่ือซ่ึงมคุีณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

นำยชยัวฒัน์ นิตยำพร 
กำรถือหุน้ในบริษทั 

- จ ำนวนหุน้ 
- สดัส่วนของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นญำติสนิทกบัผูบ้ริหำร / ถือหุน้รำยใหญ่ / ของบริษทั / บริษทัยอ่ย  ไม่เป็น 
กำรมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / 
บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 

- เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน 
    ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 
-   เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ี  
    ปรึกษำกฎหมำย) 
- มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ (เช่น กำรซ้ือ / ขำยวตัถุดิบ /  
    สินคำ้ / บริกำร / กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 
    โดยระบุขนำดของรำยกำรดว้ย 

 
 

 
ไม่เป็น 

 
ไม่เป็น 

 
ไม่มี 

 


