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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

ข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 
 
1. ประวตับุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 
 1.1  รศ.ดร.วไิลลกัษณ์   สกลุภักด ี
   อาย ุ 65  ปี 
   วฒิุการศึกษา  

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์  (DPA) มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการจดัการ (DBA) จาก Intercultural Open University of the Netherlands 
- ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบญัชี) (Phd. UIDS.) In Accounting จาก University of Interdisciplinary 

Studies USA. (UIDS.) 
- ปริญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกริก 
- ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ (MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศน์ (ธญับุรี) 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการประเมินราคาทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

   การอบรมพิเศษ  
- หลกัสูตร “นกับริหารระดบัสูงเพื่อสงัคม” (นมธ.) รุ่น 1 จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 5 จาก สมาคมวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ ์
- หลกัสูตร “นกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสูง” (บงส.) รุ่นท่ี 2 จาก กรมบญัชีกลาง  
- หลกัสูตร “ผูบ้ริหารระดบัสูง  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน” (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 21 
- หลกัสูตร “พลงังานส าหรับผูบ้ริหาร” Executive Energy Program (EEP) รุ่นท่ี 2 จาก สถาบนัพลงังานเพื่อ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นท่ี 3 จาก ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร “วทิยาการประกนัภยัระดบัสูง”  รุ่นท่ี 7  จาก  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
   สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั (%)    : ไม่มี 
   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 
   ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั 
   การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จ ากดั (มหาชน) 
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- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โกลเบลก็ โฮลด้ิง แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)      
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษทั แม่น ้ าสแตนเลสไวร์ จ ากดั (มหาชน) 

   การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล  จ ากดั 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  เอส.ว.ีพี.บุ๊ค-คีฟป้ิง จ ากดั และบริษทัในเครือเอส.ว.ีพี. กรุ๊ป 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  เจ.ซี. สมิทธ์ิ  จ ากดั 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  บี-ฮอร์น  จ ากดั 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  อญัญาว ีจ ากดั    

 
 1.2  นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน  
   อาย ุ 61  ปี 
   วฒิุการศึกษา   

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา (รุ่นท่ี 33) 

   การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
   -ไม่มี- 
   สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั (%)    : ไม่มี 
   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 
   ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั 
   การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
  2559-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานคณะกรรมการสรรหา 
  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
  2540-ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั พิฆเณศทนายความ จ ากดั 
  2559-ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฏหมายคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร ของธนาคาร

พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
  2559 – 2560 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์
  2560 – ปัจจุบนั อนุกรรมการกฏหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2561 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร องคก์ารคลงัสินคา้ 
 
 1.3 นายอนุพงษ์  เตชะอ านวยพร 
   อาย ุ 54  ปี 
   วฒิุการศึกษา   

- ปริญญาโท มหาบณัฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 23/2547 
   สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั (%)    : ไม่มี 
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   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 
   ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั 
   การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
  2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
  2541 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั อ านวยพรการบญัชี จ ากดั 
   
2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามญัในบริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุน้ 
คิดเป็น % ของหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1.  นางวไิลลกัษณ์   สกลุภกัดี 0.00 0.00 
2.  นายเกรียงไกร  รักษก์ลุชน 0.00 0.00 
3.  นายอนุพงษ ์ เตชะอ านวยพร 0.00 0.00 

 
3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนและบริษัท/กจิการอืน่ๆ 

ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียน บริษทั/กิจการอ่ืน   
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษทั/กิจการ 

ท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นางวิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี 3 แห่ง - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โปรเฟสชัน่
แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จ  ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โกลเบล็ก โฮลด้ิง แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
(มหาชน)      
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั แม่น ้าสแตนเลสไวร์ จ  ากดั (มหาชน) 

5 แห่ง - ไม่มี - 

2.  นายเกรียงไกร  รักษก์ุลชน 1 แห่ง - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 
สรรหา บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

4 แห่ง - ไม่มี - 

3.  นายอนุพงษ ์ เตชะอ านวยพร 1 แห่ง - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

1 แห่ง - ไม่มี - 
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4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 
      บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการ
ถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด 
นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือผู้ได้รับเสนอช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอสิระ 

นางวิไลลกัษณ์  
สกุลภกัดี 

นายเกรียงไกร  
รักษก์ุลชน 

นายอนุพงษ ์ 
เตชะอ านวยพร 

การถือหุ้นในบริษทั 
- จ านวนหุ้น 
- สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษทั / 
บริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
-  เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 
-  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ / ขายวตัถุดิบ /  
สินคา้ / บริการ / การให้กูย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) โดยระบุ
ขนาดของรายการดว้ย 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 


