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                             ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
(ณ วนัที่ 16 กรกฎาคม 2563) 

1. ประวตับุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
1.1 นางดวงทพิย์  เอีย่มรุ่งโรจน์ 
  อาย ุ     : 65  ปี      

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการ  
การศึกษา : - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, France  

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 -  Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France 

การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 
  -  หลกัสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22/2547 
  -  หลกัสูตร Family Business Governance for Sustainability  รุ่นท่ี 1/2557 
  - หลกัสูตร Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) รุ่นท่ี 5/2559 

 ต าแหน่งในบริษทั  : กรรมการ 
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั     : 20 กรกฎาคม 2550   
           (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการมาแลว้เป็นระยะเวลา 13 ปี 
           และในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง รวมระยะเวลา 
           ท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีเป็น 15 ปี 9 เดือน) 
 ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั   : 
 ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 2544 – 2560    กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2560 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 2533 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั  
 2535 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พี.เอม.ฟดู จ ากดั 
 2538 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 
 2547 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั มีวนา จ ากดั 
 2560 – ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 ปัจจุบนั      กรรมการ    บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 ปัจจุบนั     ผูอ้  านวยการใหญ่   สายงานสนบัสนุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 2536 - ปัจจุบนั    กรรมการและเหรัญญิก   มูลนิธิยวุพฒัน์ 
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 2553 - ปัจจุบนั    กรรมการ    บริษทั ค. คน จ ากดั 
 2554 - ปัจจุบนั    รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” 
 2554 - ปัจจุบนั    กรรมการและเหรัญญิก   มูลนิธิเอน็ไลฟ 
 การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา  : เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 
         เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
1.2 นายสุรเดช  บุณยวฒัน 
 อาย ุ :     70  ปี 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมการ 
 การศึกษา :     - ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A. 
 การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 19/2547 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นท่ี 12/2547 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550 
- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 3/2552 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 1/2554 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 15/2555 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9/2557 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 34/2557 
- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 2/2558 
- หลกัสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นท่ี 3/2559 
- หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 1/2559 
- หลกัสูตร Digital Transformations a must for all companies ปี 2561 
- หลกัสูตร National Director Conference ปี 2562 

การอบรมพิเศษ : -  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 19/2557 
  - หลกัสูตรอบรมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ร 
   (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562 
  - หลกัสูตรประชุมประจ าปีสมาชิกองคก์ารต่อตา้นคอร์รัปชนั 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 
  - หลกัสูตรอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังานในโครงข่ายไฟฟ้ากบัทางออกของปัญหาพลงังาน 
   ไทย ปี 2562 
  - หลกัสูตรสมัมนาเชิงปฏิบติัการระดบัภูมิภาค “Increasing Transparency and Integrity in Public 
   Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562 

 ต าแหน่งในบริษทั :     กรรมการ  
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั :    24 เมษายน 2557   
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  (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการมาแลว้เป็นระยะเวลา 6 ปี 3 เดือน 
           และในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง รวมระยะเวลา 
           ท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีเป็น 9 ปี) 
 ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั : 
 ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ                       บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 2555 – 2559  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่        บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการค่าตอบแทน บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 2542 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
 ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 2560 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 2560 – 2561 ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
  ธุรกิจมหาชน 
 2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอน็ไลฟ 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิยวุพฒัน์ 
 การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา  : เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 
         เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
1.3 นางเพญ็ศรี  เดชติง่เอง 
 อาย ุ :     64  ปี 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง :     กรรมการ 
 การศึกษา :     - ปริญญาโท สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
    - ปริญญาตรีบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2556 
- หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide  (ACPG) รุ่นท่ี 7/2556 
- หลกัสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่นท่ี 197/2557 
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)  รุ่นท่ี 26/2559 

 ต าแหน่งในบริษทั :     กรรมการ  
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั :    24 เมษายน 2557 
  (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการมาแลว้เป็นระยะเวลา 6 ปี 3 เดือน 
           และในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง รวมระยะเวลา 
           ท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีเป็น 9 ปี) 
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 ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั : 
 ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 2560 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

 ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี. เอม. ฟดู จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มีวนา จ ากดั 
 ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการใหญ่ งานบญัชี กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา  : เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 
         เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

1.4  นางวไลรัตน์  ผ่องจติต์ 
 อาย ุ : 58  ปี 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง      :      กรรมการ 
 การศึกษา :  -  ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2556 
- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 198/2557 
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15/2557 
-  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 13/2557 
- หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 1/2560 

การอบรมพิเศษ : - หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นท่ี 2/2559 
  - หลกัสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies 
   รุ่นท่ี 1/2559 
  - หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP), Premier Group of Companies 
   รุ่นท่ี 1/2560 
รางวลั : - บุคคลตวัอยา่งภาคธุรกิจปี 2562 ดา้นเงินทุนและหลกัทรัพย ์จากมูลนิธิสภาวทิยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท) 
 ต าแหน่งในบริษทั :     กรรมการ  
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั :    21 เมษายน 2560   
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  (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน 
           และในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง รวมระยะเวลา 
           ท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีเป็น 6 ปี) 

 ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั : 
 ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 2555 – 2559    กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2557 – ปัจจุบนั   กรรมการและ    บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
       กรรมการผูจ้ดัการ 
 2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี. เอม. ฟดู จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มีวนา จ ากดั 
 ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
 ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการใหญ่ งานการเงินและ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
  การลงทุน  

 การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา  : เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 
         เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
2. ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 

จ านวนหุ้น 
คดิเป็น%ของหุ้นทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ 1,000,000 0.17 
2.  นายสุรเดช  บุณยวฒัน ไม่มี ไม่มี 
3.  นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง ไม่มี ไม่มี 
4.  นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ 1,000,100 0.17 

3.ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนและบริษัท/กจิการอ่ืนๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท/กจิการอ่ืน  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัท/กจิการทีแ่ข่งขัน
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

1.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ 2 แห่ง - กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลย ี 
- กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์  

25  แห่ง*  ไม่มี 
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ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท/กจิการอ่ืน  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัท/กจิการทีแ่ข่งขัน
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

2.   นายสุรเดช  บุณยวฒัน 2 แห่ง - กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลย ี 
- ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการค่าตอบแทน บมจ. 
พรีเมียร์ โพรดกัส์ 

 
6  แห่ง* 

 
ไม่มี 

3.  นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง 2 แห่ง - กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์
ไพรซ์ 

- กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ 
29  แห่ง* ไม่มี 

4.  นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ 2 แห่ง - กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
  บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ 
- กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลย ี 

32  แห่ง* ไม่มี 

 หมายเหตุ: * เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 

  บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือ
หุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์
ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือผู้ได้รับเสนอช่ือซ่ึงมคุีณสมบัตเิป็น

กรรมการอสิระ 
- ไม่มี - 

การถือหุน้ในบริษทั 
- จ านวนหุน้ 
- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ถือหุน้รายใหญ่/ของบริษทั / บริษทัยอ่ย  ไม่เป็น 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัร่วม
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ / ขายวตัถุดิบ / สินคา้ /  

บริการ / การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 
 


