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ข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
1. ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1.1 นายสุ ชาย วัฒนตฤณากุล
อายุ
: 71 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 37 ปี 2548
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั : 8 เดือน ( ตั้งแต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2554 )
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั :

ปัจจุบนั

- ที่ปรึ กษาอิสระ ธุรกิจให้คาปรึ กษา พัฒนา และออกแบบการจัดวางระบบการบริ หาร
ค่าตอบแทน/ เงินเดือน/ค่าจ้าง และการจัดองค์กร
- กรรมการ บริ ษทั รี เทลเทรนนิ่ง จากัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
(เป็ นการประชุมหลังวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2ครั้ง)
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
(เป็ นการประชุมหลังวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2ครั้ง)
1.2 นายวิชัย หิรัญวงศ์
อายุ
: 65 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา
: - นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศสสตร์
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 67 ปี 2550

-

หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่ นที่ 3 ปี 2551
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 110 ปี 2551
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 34 ปี 2554
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 10 ปี 2554
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่ น 5 ปี 2554
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- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
รุ่ น 11ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ นที่ 13 ปี 2554
ตาแหน่งในบริ ษทั
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั : 8 เดือน ( ตั้งแต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2554 )
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบนั :

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2553 – พ.ย.2554
2553

-

กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป๋ วยอึ๊งภากรณ์
อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะสานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุกรรมาธิ การนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ วุฒิสภา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม (CG&CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่ งด่วนเพื่อเสนอ
- ต่อคณะทางานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐศาสตร์และสังคมแห่งชาติ

การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
2. นายวิชยั หิ รัญวงศ์

จานวนหุ้น

คิดเป็ น%ของหุ้นทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

6,900 หุน้

0.0009%

ไม่มี

-

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท/กิจการอืน่
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจด
กรรมการ
ทะเบียน)
จานวน
ประเภทกรรมการ
1. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

1 แห่ง

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั
พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)
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1 แห่ง

การดารงตาแหน่ งใน
บริษัท/กิจการทีแ่ ข่ งขัน
หรือเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
2. นายวิชยั หิ รัญวงศ์

จานวน
1 แห่ง

บริษัท/กิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจด
ทะเบียน)

ประเภทกรรมการ
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด (มหาชน)

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งใน
บริษัท/กิจการทีแ่ ข่ งขัน
หรือเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
ไม่มี

4. ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการ
ถือหุน้ ในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์

นายสุ ชาย วัฒนตฤณากุล
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 อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปั จจุบนั หรื อในช่วง 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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นายวิชัย หิรัญวงศ์

6,900 หุน้
0.0009 %

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

