
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

Premier Marketing  Public  Company  Limited 

 

เอกสารแนบ 1   

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท 

ณ 31 มี.ค.2551 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิเชียร พงศธร 

ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนาม  

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Rensselaer Polytechnic 

Institute, Troy, New York, 

U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร 

Rensselaer Polytechnic 

Institute, Troy, New York, 

U.S.A. 

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

พ.ย. 2539 - มิ.ย. 2550 

พ.ค. 2547 - ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการผูจัดการใหญกลุม 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ  

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด / 

บริการจัดการธุรกิจและการลงทุน 

บริษัทในกลุมพรีเมียร* 

บริษัท พรีเมียร แพลนเนอร จํากัด / บริการที่

ปรึกษาธุรกิจ 

บริษัท เชียงใหม ไนทบาซาร จํากัด /  บริการ

ใหเชาสถานที่  

บริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากัด / จําหนายขนม 

2. นางดวงทิพย เอีย่มรุงโรจน 

 กรรมการและกรรมการผูมี

อํานาจลงนาม 

53 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- Diploma in Clinical 

Organizational Psychology, 

INSEAD, France  

- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 22 ป 2547 

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

พ.ย. 2539 - มิ.ย. 2550 

ปจจุบัน  

พ.ค. 2547 - ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

บริษัทในกลุมพรีเมียร* 

บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด /

บริการจัดการธุรกิจและการลงทุน 

บริษัท พรีเมียร แพลนเนอร จํากัด / บริการที่

ปรึกษาธุรกิจ 

 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 2 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท 

ณ 31 มี.ค.2551 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ 

กรรมการ กรรมการผูจัดการ 

และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

58 - ปริญญาเอก จิตวิทยาบริหาร

องคกร, California School of 

Professional Psychology, Los 

Angelis, U.S.A. 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การตลาดภาคภาษาอังกฤษ 

(MIM) มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 68 ป 2551 

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

2546 - มิ.ย. 2550 

2546 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

 

 

2546 - ปจจุบัน 

 

 

2546 - ปจจุบัน 

 

2543 - 2545 

 

กรรมการและกรรมการผูจัดการ  

กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ  

 

 

กรรมการ 

 

ผูอํานวยการบริหาร 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด / จําหนายทาโร 

บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด/ผลิต

และจําหนายปลาทูนา ซอสพริก และซอส

มะเขือเทศ 

บริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด / ผลิต

และจําหนายอาหารสําเร็จรูป บริการใหเชา

โรงงาน เครื่องจักร และหองเย็น 

บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด / ผลิตและ

จําหนายอาหารสุนัข  

สภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคา

ไทย  

        



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 3 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท 

ณ 31 มี.ค.2551 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายอุดม  ชาติยานนท 

กรรมการ 

72 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร
และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 37 ป 2548 

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

พ.ย.2535 - ปจจุบัน 

 

ก.ค.2536 - ปจจุบัน 

 

2542 - ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

2521 - ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) / 

ลงทุน 

บริษัท พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 

(มหาชน) / ลงทุน ขายและใหเชาซื้อรถยนต 

บริษัท ซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท กลุมสุวิทยดําริห จํากัด / ลงทุน 

บริษัท เชียงใหม ไนทบาซาร จํากัด / บริการให

เชาสถานที่ 

บริษัท หาตอ จํากัด / ใหเชาหองสํานักงาน 

5. นายขัติยา  ไกรกาญจน 

 กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

56 

 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟา, 

University of Missouri-

Rollar, U.S.A. 

- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา, 

University of Missouri-Rolla, 

U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 37 ป 2548 

- - ก.ค. 2550 – ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

มี.ค.2549 - ปจจุบัน 

ก.พ.2549 - ปจจุบัน 

ม.ค.2549 - ปจจุบัน 

 

ม.ค.2550 - ปจจุบัน 

 

ม.ค.2550 - ปจจุบัน 

 

 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการ  

ประธานกลุมอุตสาหกรรมไฟฟา  

กรรมการ  

 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการ 

 

 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) / 

ลงทุน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สถาบันไฟฟาและอเิล็กโทรนิกส (EEI) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

ศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

สถาบันวิจัย และพฒันาอุตสาหกรรม 

โทรคมนาคม สํานักคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 4 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท 

ณ 31 มี.ค.2551 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  -    ม.ค.2532 - ปจจุบัน 

 

มี.ค.2549 - ปจจุบัน 

 

มี.ค.2549 - ปจจุบัน 

 

ก.พ.2549 - ปจจุบัน 

 

พ.ค.2549 - ปจจุบัน 

กรรมการและผูจัดการทั่วไป 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บริษัท เควี อีเลคทรอนิค แอสเซมบลี จาํกัด / 

ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส 

บริษัท โชคอุดมพร็อพเพอรตี้ จํากัด / ซื้อ-ขาย

อสังหาริมทรัพย 

บริษัท ทรัพยอุดมพร็อพเพอรตี้ จํากัด / ใหเชา

อสังหาริมทรัพย 

บริษัท เมฆฟา เรียลเอสเตท จํากัด /  ขายบาน

พรอมที่ดิน 

บริษัท วิปเทล จํากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ 

6. นายวิชัย  หิรัญวงศ 

 กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

62 

 

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

Pittsburg State University 

U.S.A.   

- นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 67 ป 2550 

- - ก.ค. 2550 – ปจจุบัน 

2548 - 2549 

2545-2548 

 

2545 

 

2544 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผูอํานวยการหอสมุด และจดหมายเหตุ 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการบริหารเงิน 

สายตลาดการเงิน 

ผูบริหารอาวุโส สวนสินเชื่อ สายตลาด

เงิน 

ผูบริหารอาวุโส สวนวางแผนสื่อสาร

เชิงกลยุทธ สํานักสือ่สารมวลชน 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 5 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท 

ณ 31 มี.ค.2551 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม 

 กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

66 - MBA (Accounting) 

University of Detroit 

- บัญชีบัณฑิต  คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

- - ม.ค.2551 – ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

2540 - ปจจุบัน 

 

2545 - ปจจุบัน 

 

2545 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

 

 

2548 – ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

 

 

2541 - 2544 

2529 - 2547 

 

2544 - 2546 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

คณบดี คณะบัญชี 

ประธานกรรมการกํากับมาตรฐาน

ภาควิชาบัญชี 

คณะทํางานฝายกิจการสตรี เยาวชน และ

ครอบครัว 

กรรมการสถาบันยุทธศาสตรทางการคา  

กรรมการศึกษา และเทคโนโลยีการบัญชี  

อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอ

ขึ้นทะเบยีนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ประธานอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี 

คณะกรรมการฝายวิชาการ และประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ 

สาขาบริหารธุรกิจ 

คณะทํางานผูทรงคณุวุฒิ โครงการลงทุน

เพื่อติดตั้งระบบบัญชีบริหาร และ

วางแผนระบบทรัพยากรองคกร  

คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

กรรมการ 

 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

มหาวิทยาลัย หอการคาไทย 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

 

หอการคาไทย 

สภาวิชาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี 

 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

การทาเรือแหงประเทศไทย  

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาต

แหงประเทศไทย  

บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 

8. นายสุเทพ วังตาล  

รองกรรมการผูจัดการ - การขาย 

66 - มัธยมศึกษาปที่ 8 

วิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

2548 - มิ.ย. 2550 

2545 - 2547 

รองกรรมการผูจัดการ - การขาย 

รองกรรมการผูจัดการ - การขาย 

ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด  

บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 6 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท 

ณ 31 มี.ค.2551 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นายพรศักดิ์ สินคณารักษ  

รองกรรมการผูจัดการ - 

การตลาด 1 

44 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

มี.ค.2550 - มิ.ย. 2550 

2545 - 2549 

รองกรรมการผูจัดการ - การตลาด 1 

รองกรรมการผูจัดการ - การตลาด 1 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การตลาด 1 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

10. นายสราวุธ จรจิต  

รองกรรมการผูจัดการ - บุคคล

และธุรการ 

54 - ปริญญาโท ครุศาสตร

อุตสาหกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง  

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

2545 - มิ.ย. 2550 

 

 

รองกรรมการผูจัดการ - บุคคลและธุรการ 

รองกรรมการผูจัดการ - บุคคลและธุรการ 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

 

11. นางสาวมาลี สุขอารียชัย 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - 

 การตลาด 2 

47 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

2545 - มิ.ย. 2550 

2540 - 2545 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การตลาด 2 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การตลาด 2 

ผูจัดการฝายการตลาด  

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากดั / 

จําหนายเครื่องสําอางมิสทีน 

12. นางสมใจ บุญรอดชู 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - บัญชี

และการเงิน 

52 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- - ก.ค. 2550 - ปจจุบัน 

 

2549 - มิ.ย. 2550 

 

2548 - 2549 

2545 - 2547 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - บัญชีและ

การเงิน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - บัญชีและ

การเงิน 

ผูจัดการฝายการเงินและสินเชื่อ 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด / จําหนายทาโร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 7 

* บริษัทในกลุมพรีเมียร 
สายธุรกิจการเงิน  สายธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม  สายธุรกิจอสังหารมิทรัพย   

บมจ. พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ  บจ. พรีเมียร มอเตอร  บจ. พรีเมียร รีสอรท กระบี่   

บจ. พรีเมียร แคปปตอล (2000)  บจ. ไอคิวเอ แลบอราทอรี  บจ. รายาเฮอริเทจ   

บจ. พรีเมียร อินเตอรลิซซิ่ง  บจ. พรีเมียร โพรดักส  บจ. เสรีเซ็นเตอร แมเนจเมนท   

บจ. พรีเมียร โบรคเคอรเรจ  บจ. พรีเมียร แมนูแฟคเจอริ่ง  บจ. เสรีพรีเมียร   

บจ. พรีเมียร แอลเอม็เอส  บจ. พรีเมียร โฮม แอพพลายแอนซ  บจ. หมูบานเสรี   

 บจ. อิมพีเรียล อีเกิล้     

      

สายธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค  สายธุรกิจสารสนเทศและอิเล็กทรอนกิส  ธุรกิจอื่น ๆ   

บมจ. พรีเมียร มารเก็ตติ้ง  บมจ. พรีเมียร เทคโนโลยี   บจ. พรีเมียร ทีดีโอ   

บจ. พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้  บจ. ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส     บจ. พรีเมียร อัลเทอรเนทีฟ มอเตอรส    

บจ. พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส    บจ.เสรี แอสเซ็ทส    

บจ. พี.เอม.ฟูด    บจ. พรีเมียร โกลเบิล แคปปตอล       

บจ. พรีเมียร เพ็ท โพรดักส    บจ. พรีเมียร แคปปตอล   

    บจ. พรีเมียร รีสอรซ รีไซเคิล   

    บจ. ศูนยพรีเมียรสขุุมวิท   

    บจ. บรอดแบนด เทคโนโลยี่ เซอรวิส        

    บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง เซอรวิส       

       

       

       

       

       

 
 
 

 

 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 8 

 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท 

 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อ  PM PCI PFP PMF * PE * PC2000 PIL PB PLMS PFC PMP PPP PMC PP * IQA PMN PHA PRR IME PT DCS BBTS 

1. นายวิเชียร  พงศธร X X X X / / / / / / / / / / / / / / / X /  

2. นางดวงทิพย  เอี่ยมรุงโรจน / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ / / / /           /   /                    

4. นายอุดม  ชาติยานนท /      /                             /    

5. นายวิชัย  หิรัญวงศ /                                         

6. นายขัติยา  ไกรกาญจน /                                    /    

7. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม                       

 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อ  PM PTS PRK RYH SCM MS SP PSC PTDO PAM SA PGCAP PC Seto TDMR Nature CNB CBT CH PMB LPCA PCE 

1. นายวิเชียร  พงศธร /   / / / / / / / / / / / / / / / / / /   

2. นางดวงทิพย  เอี่ยมรุงโรจน / / / / /   / / / / / / / /         / /   

3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ /                                         

4. นายอุดม  ชาติยานนท /                               /         

5. นายวิชัย  หิรัญวงศ /                                         

6. นายขัติยา  ไกรกาญจน /                                         

7. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม                       

 

หมายเหตุ  :       /     =     กรรมการ X     =     ประธานกรรมการ   

* อยูระหวางการฟนฟูกจิการ 

 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา 9 

 

ชื่อยอบริษทัที่เกี่ยวของ  

PM บมจ. พรีเมียร มารเก็ตติ้ง   PRR บจ. พรีเมียร รีสอรซ รีไซเคิล   Seto บจ. ภตัตาคาร เซโต 

PCI บจ. พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้  IME บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล    TDMR บจ. ไทย ดีเอ็มอาร รีเทล  

PFP บจ. พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส  PT บมจ. พรีเมียร เทคโนโลยี     Nature บจ. เนเจอร ทัช  

PMF บจ. พี.เอม.ฟูด  DCS บจ. ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส    CNB บจ. เชียงใหม ไนทบาซาร  

PE  บมจ. พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ  BBTS บจ. บรอดแบนด เทคโนโลยี่ เซอรวิส    CBT บจ. คาลบี้ธนาวัธน   

PC2000 บจ. พรีเมียร แคปปตอล (2000)  PTS บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง เซอรวิส   CH บจ. ซี แฮริเออร  

PIL บจ. พรีเมียร อินเตอรลิซซิ่ง   PRK บจ. พรีเมียร รีสอรท กระบี ่   PMB บจ. พรีเมียร เมโทรบัส  

PB บจ. พรีเมียร โบรคเคอรเรจ   RYH บจ. รายาเฮอริเทจ  LPCA บจ. แอลพีซีเอ   

PLMS บจ. พรีเมียร แอลเอ็มเอส   SCM บจ. เสรีเซ็นเตอร แมเนจเมนท    PCE บจ. พรีเมียร ซีอี  

PFC บจ. พรีเมียร ฟชชัน่ แคปปตอล  MS บจ. หมูบานเสรี       

PMP บจ. พรีเมยีร แพลนเนอร   SP บจ. เสรีพรีเมียร       

PPP บจ. พรีเมียร เพ็ท โพรดักส   PSC บจ. ศูนยพรีเมียรสุขุมวิท        

PMC บจ. พรีเมียร มอเตอร    PTDO บจ. พรีเมียร ทีดีโอ        

PP บจ. พรีเมียร โพรดักส   PAM บจ. พรีเมียร อัลเทอรเนทีฟ มอเตอรส     

IQA บจ. ไอคิวเอ แลบอราทอร ี   SA บจ. เสรี แอสเซ็ทส        

PMN บจ. พรีเมียร แมนแูฟคเจอริ่ง   PGCAP บจ. พรีเมียร โกลเบิล แคปปตอล       

PHA บจ. พรีเมียร โฮม แอพพลายแอนซ  PC บจ. พรีเมียร แคปปตอล     

 

 

 

 

 




