สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
(ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563)
1. ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
1.1 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
อายุ
: 71 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิ น
สหรัฐอเมริ กา
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 70/2549
 หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32/2553
 หลักสู ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
 หลักสู ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19/2558
ตําแหน่งในบริ ษทั
: ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : 26 เมษายน 2555
(ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการมาแล้วเป็ นระยะเวลา 8 ปี 3
เดือน และในกรณี ที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
รวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ เป็ น 11 ปี )
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
 2552 – ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
 2556 – ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
 2556 – ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
 2543 – 2562
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
 2543 – ปั จจุบน
ั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
 2560 – ปั จจุบน
ั ที่ปรึ กษาประธานกรรมการ
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่ านมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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1.2

นางแน่ งน้ อย บุณยะสาระนันท์
อายุ
: 75 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.
Senior Executive Program, (SEP) SASIN
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 67/2550
 หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9/2557
ตําแหน่งในบริ ษทั
: กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : 26 เมษายน 2555
(ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการมาแล้วเป็ นระยะเวลา 8 ปี 3
เดือน และในกรณี ที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
รวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ เป็ น 11 ปี )
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
 2551 – ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
-ไม่มีการเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุน้

ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

0.00
0.00
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คิดเป็ น % ของหุ น้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
0.00
0.00

3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริ ษทั จดทะเบียน
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

จํานวน

ประเภทกรรมการ

3 แห่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั
หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริ ษทั
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริ ษทั
เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
1 แห่ง - กรรมการอิสระ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : * เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

บริ ษทั /กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั
จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่งใน
บริ ษทั /กิจการ
ที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษทั

1 แห่ง *

- ไม่มี -

ไม่มี -

- ไม่มี -

4. ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาํ หนดนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการ
ถือหุ ้นในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายชื่ อผู้ได้ รับเสนอชื่ อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระ
ไม่ มี

ลักษณะความสั มพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ถือหุน้ รายใหญ่ / ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั
ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ /
การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

