
                             สิ�งที�ส่งมาดว้ย �.1 
 

ข้อมูลบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดตามวาระ 
 

1.   ประวตับุิคคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ 
 1.1 นายสุรเดช  บุณยวฒัน        
 อาย ุ :     63  ปี 
 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั"ง :     กรรมการ 
 การศึกษา :     - ปริญญาตรี   Industrial Technology, Eastern  Washington State University, U.S.A. 
 การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 
  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� MN ปี OPQR 
  - หลกัสูตร Finance for  Non-Finance Director (FND) รุ่นที� MO ปี OPQR 
  - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที�  NR ปี OPPW 
  - หลกัสูตร Role of the Nomination and  Governance Committee (RNG) รุ่นที� M ปี OPPQ 
  - หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที� MP ปี OPPP 
 ตาํแหน่งในบริษทั :     ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และประธานกรรมการค่าตอบแทน 
 วนัที�ไดรั้บการแต่งตั"งเป็นกรรมการบริษทั   :    22 สิงหาคม OPPP   
 ประสบการณ์การทาํงานในระยะ P ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั : 

OPQO – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   สายธุรกิจสิ�งแวดลอ้ม กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
OPQR – ปัจจุบนั  กรรมการ     บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั�น แคปปิตอล จาํกดั 
OPQR – ปัจจุบนั  กรรมการ     บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จาํกดั 
OPQj – ปัจจุบนั  กรรมการ     บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
OPPM – OPPP  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร   บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั  
OPPQ – ปัจจุบนั  กรรมการ     บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั 
พ.ค. OPPP – ส.ค. OPPP ประธานกรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั 
ส.ค. OPPP – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
ก.พ. OPPk – ปัจจุบนั ประธานกรรมการค่าตอบแทน  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
ก.ย. OPPk – ปัจจุบนั กรรมการ     บริษทั พีพี วนิด ์เอน็เนอร์จี จาํกดั 
ปัจจุบนั   กรรมการ     บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
ปัจจุบนั                  กรรมการ    บริษทั กลุธรพรีเมียร์ จาํกดั 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที�ผา่นมา    : เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ � ครั" ง จากทั"งหมด Q ครั" ง 

      เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ M ครั" ง จากทั"งหมด M ครั" ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/4 

 
 1.*  นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ        
 อาย ุ :     RO  ปี 
 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั"ง :     กรรมการอิสระ 
 การศึกษา :     - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  - Post  Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies,  
    The Victoria University of  Manchester England 
  - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - ปริญญาตรี พาณิชศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
    ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 37 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
  - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน MQNP 
 การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 
 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� NR ปี 2555 

ตาํแหน่งในบริษทั :     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน 
วนัที�ไดรั้บการแต่งตั"งเป็นกรรมการบริษทั   :    22 สิงหาคม OPPP   
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ P ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั : 
OPQQ – 2553 ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ กระทรวงยติุธรรม  
 การคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
OPQQ – ปัจจุบนั   ผูป้ระนีประนอม ประจาํศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงยติุธรรม 
  และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง        
OPQP – OPPW ที�ปรึกษาสถาบนัที�ปรึกษาเพื�อพฒันาประสิทธิภาพ สาํนกังาน ก.พ. 
 ในราชการ (สปร.) 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
 ประเมินผลงาน 
2550 – 2554 ประธานกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบติั สภาวชิาชีพบญัชี 
 ของผูข้อขึ"นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
OPPW – ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สาขาการเงินและการบญัชี สาํนกังาน ก.พ. 
2551 – 2554 คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
เม.ย. OPPP – ส.ค. OPPP    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั 
ส.ค. OPPP – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
ก.พ. OPPk – ปัจจุบนั กรรมการค่าตอบแทน บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
ธ.ค. OPPk – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
ปัจจุบนั   คณบดี คณะบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที�ผา่นมา    : เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ Q ครั" ง จากทั"งหมด Q ครั" ง 

      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ Q ครั" ง จากทั"งหมด Q ครั" ง 
      เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ M ครั" ง จากทั"งหมด M ครั" ง   
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*.   ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบริษัท พรีเมยีร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น 
คดิเป็น%ของหุ้นทีม ี
สิทธิออกเสียงทั8งหมด 

M.  นายสุรเดช  บุณยวฒัน       P,NW�,NWW M.NR% 
O.  นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ ไม่มี - 

      
9.   ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอืนๆ 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน
บริษัท/กจิการทีแข่งขัน 

หรือเกียวเนืองกบั 
ธุรกจิของบริษัท 

 
จาํนวน 

 
ประเภทกรรมการ 

1.  นายสุรเดช  บุณยวฒัน       M แห่ง - กรรมการ บริษทั พรีเมียร์  
เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 N แห่ง * ไม่มี 
 

2.  นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ M แห่ง - กรรมการอิสระและประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ 
จาํกดั (มหาชน) 

ไม่มี ไม่มี 
 

 

หมายเหตุ :   *  เป็นบริษทัที�อยูใ่นกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

=.   ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการอสิระ 
      บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึ�งเท่ากบัขอ้กาํหนดขั"นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเรื�อง 
การถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั"งหมด   
นอกจากนี"ผูที้�จะเสนอแต่งตั"งเป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี"  
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
  รายชือผู้ได้รับเสนอชือซึงมคุีณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ 
การถือหุน้ในบริษทั 

- จาํนวนหุน้ 
- สดัส่วนของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั"งหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ถือหุน้รายใหญ่ / ของบริษทั / บริษทัยอ่ย  ไม่เป็น 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี"กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / 
บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง O ปีที�ผา่นมา 

- เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
    ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
-   เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ที�  
    ปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื"อ / ขายวตัถุดิบ /  
    สินคา้ / บริการ / การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 
    โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

 
 

 
ไม่เป็น 

 
ไม่เป็น 

 
ไม่มี 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย �.2 
 

ข้อมูลบุคคลทีเสนอแต่งตั8งเป็นกรรมการเพิมเตมิ 
1.   นายสมชาย   ชุณหรัศมิA        
 อาย ุ :     63  ปี 
 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั"ง :     กรรมการ 
 การศึกษา :     - ปริญญาเอก จิตวทิยาบริหารองคก์ร California School of Professional Psychology, 
          Los Angelis, U.S.A. 
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - ประกาศนียบตัรชั"นสูงการตลาดภาคภาษาองักฤษ (MIM)  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 
  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� kj ปี OPPM 
 ประสบการณ์การทาํงานในระยะ P ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั : 

OPQk – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร   บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ�ง อินดสัตรี"  จาํกดั 
OPQk – ปัจจุบนั  กรรมการ บริหาร   บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั  
OPQR – ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั�น แคปปิตอล จาํกดั  
OPQR – ปัจจุบนั  กรรมการ บริหาร   บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 
2550 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ"ง จาํกดั (มหาชน) 
การถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษทัจดทะเบียน : จาํนวน M แห่ง 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : จาํนวน Q แห่ง * 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที�แข่งขนักบักิจการของบริษทั : ไม่มี 
หรือกิจการอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
หมายเหตุ :   *  เป็นบริษทัที�อยูใ่นกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

*.   นายมณฑล   หรรษคุณารมณ์        
 อาย ุ :     QO  ปี 
 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั"ง :     กรรมการ 

การศึกษา :     - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas A&M University Commerce, U.S.A. 
        - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 
   - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� MjO ปี OPPk 
 ประสบการณ์การทาํงานในระยะ P ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั : 
 2547 – 2555  รองประธานบริหาร บริษีท เอส บี เรียลตี"  จาํกดั 
 2555 – 2556  ผูจ้ดัการใหญ ่  บริษทั รีสลัทพ์ลสั อินเตอร์เนชั�นแนล เทรดดิ"ง จาํกดั 
 มี.ค. 2556 – ธ.ค. OPPk ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการตลาด/ขายผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง 
       บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

M ม.ค. OPPR – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
การถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที�แข่งขนักบักิจการของบริษทั : ไม่มี 
หรือกิจการอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 


