สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.1
ข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระ
1. ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1.1 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
อายุ
: 64 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: - ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD):
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 70 ปี 2549
- หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32 ปี 2553
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
: 26 เมษายน 2555
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบนั :
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
2552 - ปั จจุบนั
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2552 - 2556
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั หลักทรัพย์ สิ นเอเซีย จากัด
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จากัด
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
1.2 นางแน่ งน้ อย บุณยะสาระนันท์
อายุ
: 68 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: - Senior Executive Program, (SEP) SASIN
- Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 67 ปี 2550
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
: 26 เมษายน 2555
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ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบนั :
2551 - 2553
กรรมการที่ปรึ กษา
สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
2554 - 2555
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
1.3 นายสมชาย เลิศสุ ทธิรัศมีวง
อายุ
: 57 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ TARLETON STATE UNIVERSITY, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็ นกรรมการ (DAP) รุ่ นที่ 102 ปี 2555
ตาแหน่งในบริ ษทั : กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
: 26 เมษายน 2555
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบนั :
2541 - 2553
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
3. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
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จานวนหุ้น

คิดเป็ น % ของหุ้นทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

จานวน

ประเภทกรรมการ

1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

2 แห่ง

2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

1 แห่ง

3. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

ไม่มี

- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษทั หลักทรัพย์
สิ นเอเซีย จากัด
- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษทั หลักทรัพย์
ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์
มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

4. ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
- ไม่มี -
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6 แห่ง *

การดารงตาแหน่ งใน
บริษัท/กิจการ
ทีแ่ ข่ งขันหรือเกีย่ วเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1 แห่ง *

ไม่มี

บริษัท/กิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจด
ทะเบียน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.2
ข้ อมูลบุคคลทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการเพิม่ เติม
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
อายุ
: 51 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: - ปริ ญญาโท การบริ หารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106 ปี 2556
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบนั :
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการอาวุโส
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
งานการเงินและการลงทุน
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุน้ ในบริ ษทั : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
: จานวน 1 แห่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: จานวน 34 แห่ง *
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
: ไม่มี
หรื อกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
หมายเหตุ : * เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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