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                   ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
ข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ   

(ณ วนัที ่15 กรกฎาคม 2563) 
 

1.   ประวตับุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 1.1 นายสุรเดช บุณยวฒัน 
 อำย ุ :     70  ปี 
      ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมกำร  
   กำรศึกษำ         :     ปริญญำตรี Industrial Technology,  Eastern Washington State University, U.S.A. 
   กำรอบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) : 

-   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 19 ปี 2547 
-   หลกัสูตร Finance for  Non-Finance Director (FND) รุ่นท่ี 12 ปี 2547 
-   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 97 ปี 2550 

   -   หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 3 ปี 2552 
 -   หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 1 ปี 2554   
      -   หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 15 ปี 2555 

-   หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9 ปี 2557 
-   หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 34 ปี 2557 
-   หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 2 ปี 2558 

      -   หลกัสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นท่ี 3 ปี 2559 
         -   หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 1 ปี 2559 

      -   หลกัสูตร Digital Transformations a must for all companies ปี 2561 
       -    หลกัสูตร National Director Conference  ปี 2562 

กำรอบรมพิเศษ :       -    หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 19  ปี 2557 
      -    หลกัสูตร อบรมควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรพฒันำควำมยัง่ยนืขององคก์ร (Introduction to 
            Corporate Sustainability) ปี 2562 
      -    หลกัสูตรประชุมประจ ำปีสมำชิกองคก์ำรต่อตำ้นคอร์รัปชนั ปี 2562 
      -    หลกัสูตร PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and the Labour Law in Action ปี 2562 
      -    หลกัสูตร How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a  
            Digital Era ปี 2562 
      -    หลกัสูตร อุตสำหกรรมแบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังำนในโครงขำ่ยไฟฟ้ำกบัทำงออกของปัญหำ   
            พลงังำนไทย ปี 2562 
-    หลกัสูตรสมัมนำเชิงปฏิบติักำรระดบัภูมิภำค  “Increasing Transparency and Integrity in Public 

Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562 
ต ำแหน่งในบริษทั         :  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน  

   วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั : 22 สิงหำคม 2555  
                                                                                (ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรมำแลว้เป็นระยะเวลำ 7 ปี 11 เดือน 
                                                                                 และในกรณีท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง รวมระยะเวลำ 
                                                                                 ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ีเป็น 10 ปี 8 เดือน) 
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 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

 ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2542 – 2559 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยธุรกิจส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ จ ำกดั 
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร   บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั 
ปัจจุบนั   กรรมกำร   บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
2560 – 2561 ท่ีปรึกษำ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ธุรกิจมหำชน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์             
2560 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษำ ประธำนกรรมกำร         กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
2554 – ปัจจุบนั           รองประธำนกรรมกำร   มูลนิธิเอน็ไลฟ    
2558 – ปัจจุบนั           กรรมกำร    มูลนิธิยวุพฒัน์  

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผำ่นมำ  : เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 5 คร้ัง จำกทั้งหมด  5 คร้ัง 
   เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน 1 คร้ัง จำกทั้งหมด 1 คร้ัง 

      เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จำกทั้งหมด 1 คร้ัง 
 
 
 

 1.2 นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ 
  อำย ุ :     70  ปี 
  ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมกำร 
        กำรศึกษำ           : -   ปริญญำเอก จิตวทิยำกำรบริหำรองคก์ร California School of Professional Psychology,  
        Los Angelis, U.S.A. 

-    ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (MBA) คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-    ประกำศนียบตัรชั้นสูงกำรตลำดภำคภำษำองักฤษ (MIM) คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 กำรอบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) : 

-    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68  ปี 2551 
    -    หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9 ปี 2557 
    -    หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1 ปี 2558 

 -     หลกัสูตร Ethical Leadership : Combating  Corruption Together  ปี 2559 
 -  หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  รุ่นท่ี 41 ปี 2560 
 -  หลกัสูตร Bright Spots: Lighting the Way to a  Corruption Free Society ปี 2560 
 -    หลกัสูตร Rising Above Disruptions  A call For Action  ปี 2561 
 -    หลกัสูตร Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption  
      “Disrupting Corruption” ปี 2561 
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- หลกัสูตร NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS “Winning the Hearts of Powerful  
      Asians” ปี 2561 
-     หลกัสูตร Successful Corporate Culture Change : from Policy to Practices ปี 2562 
-     หลกัสูตร Thailand’s 10 National Conference on Collective Action against Corruption  
      “Innovations in the Fight against Corruption”  ปี 2562 

   กำรอบรมพิเศษ             :  -    หลกัสูตร กลยทุธ์ดำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นท่ี 2 
          ปี 2561 

-    หลกัสูตร ทิศทำง CSR ปี 2561 และกำรเสวนำเร่ือง “The Sphere of Sustainability”  
     ต  ำแหน่งในบริษทั     :       กรรมกำร  
     วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั : 24 เมษำยน 2557  
                                                                                (ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรมำแลว้เป็นระยะเวลำ 6 ปี 3 เดือน 
                                                                                 และในกรณีท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง รวมระยะเวลำ 
                                                                                 ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ีเป็น 9 ปี) 
      ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
พ.ค.2546 – ก.ย.2558  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร    บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ค.2546 – ธ.ค.2560  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 
                       และบริษทัยอ่ย 
2560 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำร   บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

 ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  2546 – 2559  กรรมกำร      บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ำกดั 
   2546 – 2559  กรรมกำร    บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ำกดั 
   2546 – 2559  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั พี.เอม.ฟดู จ ำกดั 
   2558 – 2559  กรรมกำร    บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ำกดั  

    2558 – 2559  ประธำนกรรมกำร   บริษทั มีวนำ จ ำกดั 
            2547 – ปัจจุบนั   กรรมกำร    บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั 
      2560 – 2561  ท่ีปรึกษำ  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ธุรกิจมหำชน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์              
    2560 – ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษำ  ประธำนกรรมกำร          กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
      กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผำ่นมำ  : เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 5 คร้ัง จำกทั้งหมด 5 คร้ัง 

   เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จำกทั้งหมด 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



22          บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

      1.3 นางสาววชันีพร เศรษฐสักโก 

 อำย ุ  :     62  ปี 
      ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมกำรอิสระ  
      กำรศึกษำ :     -  ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร์ (หลกัสูตรนำนำชำติ)     
                                         มหำวทิยำลยัมหิดล 
                                     -   M.A in Business and Commerce, Keio University, Japan 

-  บญัชีมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
-  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม อนัดบั 1) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

กำรอบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) : 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 66 ปี 2550 
-  หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 20 ปี 2550 
-  หลกัสูตรAudit Committee of the Future – Driving through the era of Disruption 
    ปี 2562                 

      กำรอบรมพิเศษ  :    -  TFAC Conference 2019 “Future of Finance-Digital Disruption” 
-   SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action” 
-   สมัมนำประจ ำปี 2562 ของ ส ำนกังำน อีวำย “ควำมยัง่ยนืของธุรกิจในยคุดิจิทลั-รู้ใหไ้ว 

                                         ใชใ้หเ้ป็น”   
        -   Sustainability Reporting Summit 2018:  Beyond Transparency in Asia 
     ต  ำแหน่งในบริษทั         :  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรค่ำตอบแทน  
     วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั   : 13 พฤษภำคม 2562  
                 (ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระมำแลว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี 2 เดือน 
                                                           และในกรณีท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง รวมระยะเวลำท่ี 
                                                                            จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ีเป็น 3 ปี 11 เดือน) 
     ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 

     ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

- ไม่มี - 

 ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2560 – ปัจจุบนั คณะกรรมกำรวชิำชีพบญัชีดำ้นบญัชีบริหำร           สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
2560 – ปัจจุบนั          คณะกรรมกำรวชิำชีพบญัชีดำ้นกำรวำงระบบบญัชี       สภำวชิำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
2524 – ปัจจุบนั  รองศำสตรำจำรย ์ประจ ำภำควชิำกำรบญัชี           มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี     
กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผำ่นมำ  : เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 3 คร้ัง จำกทั้งหมด 3 คร้ัง 
   เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5 คร้ัง จำกทั้งหมด 5 คร้ัง 
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2.  ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั พรีเมยีร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร จ ำนวนหุน้ 
คิดเป็น % ของหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นำยสุรเดช บุณยวฒัน 
นำงสุพรรณี บุณยวฒัน (คู่สมรส) 

1,403,900 
1,500,000 

0.47 
0.50 

2. นำยสมชำย ชุณหรัศม์ิ ไม่มี ไม่มี 
3. นำงสำววชันีพร เศรษฐสกัโก ไม่มี ไม่มี 

      
3.   ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอืน่ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัท/กจิการทีแ่ข่งขัน 
หรือเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

1.  นำยสุรเดช บุณยวฒัน 2 แห่ง กรรมกำร บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลย ี
กรรมกำร บมจ. พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง 

6  แห่ง* ไม่มี 

2.  นำยสมชำย ชุณหรัศม์ิ 1 แห่ง กรรมกำร บมจ. พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง 1  แห่ง* ไม่มี 
3.  นำงสำววชันีพร เศรษฐสกัโก ไม่มี ไม่มี ไม่มี 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 

นำงสำววชันีพร เศรษฐสกัโก 
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 

 


