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ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั "งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที�เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื�อ: นายอุดม วิชยาภยั 

 อายุ:  79 ปี 

 สัญชาต:ิ ไทย 

 

วันที�ได้รับแต่งตั "งเป็นกรรมการครั"งแรก:  28 ธนัวาคม 2535 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท:   22 ปี 4 เดอืน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลี"ยนแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสงูสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐  หลกัสตูร Director Certification Program (2547) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูร Director Accreditation Program (2546) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (2544) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (2547) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูร Audit Committee Program (2548) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (2551) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที"เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี"ยง  
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
 บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี"ยง  
 และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
   บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

กิจการที"ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐    ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ภเูก็ต แฟนตาซี จํากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ บริษัท แอมคอร์ เฟลก็ซิเบิ Yล กรุงเทพ จํากดั  (มหาชน) 

กิจการอื"นที"อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
ไมม่ ี
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การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื�น 

• นายอดุม วิชยาภยั 

ชื�อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จาํนวนหุ้นที�ถอื 
บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ Yงส์ จํากดั ผู้ ถือหุ้น 100,000 หุ้น  (0.01%) 

• คูส่มรส: นางศิรินนัท์ วิชยาภยั 

ชื�อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จาํนวนหุ้นที�ถอื 
- - - 

• บตุรที"ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: ไมม่ ี
 

ประวตัิทาํผิดกฎหมาย: ไมม่ ี

การเข้าประชุมในปี 2557: 
คณะกรรมการบริษัท:       เข้าประชมุ 4 ครั Yง จากทั Yงหมด 4 ครั Yง 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี"ยง:  เข้าประชมุ 4 ครั Yง จากทั Yงหมด 4 ครั Yง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน: เข้าประชมุ 2  ครั Yง จากทั Yงหมด  2  ครั Yง 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:      เข้าประชมุ 1 ครั Yง จากทั Yงหมด 1 ครั Yง 

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอื�นที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี Yกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม                 
หรือนิติบคุคลที"อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที"ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการที"มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที"ปรึกษาที"ได้รับเงินเดือน

ประจํา 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที"มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที"ได้อยา่งเป็นอิสระ   

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ ี
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ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั "งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที�เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื�อ: นางสาวศรินธร อุนยโกวทิ(1) 

 อายุ:  44 ปี 

 สัญชาต:ิ ไทย 

 

วันที�ได้รับแต่งตั "งเป็นกรรมการครั"งแรก:  24 กมุภาพนัธ์ 2558 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท:   2 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลี"ยนแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสงูสุด / การอบรมกรรมการ: 

๐  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัสมิท รัฐแมสซาชเูซต ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน  

กิจการที"เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ ี

กิจการที"ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

2542 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร  บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จํากดั\ 
2540 - 2541 กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โซ จํากดั 
2538 - 2540  ผู้ อํานวยการอาวโุส - พฒันาธุรกิจ  บริษัท เวฟ เพลส จํากดั 
2536 - 2538  ผู้ช่วยผู้จดัการ - ผลติภณัฑ์แชมพสูระผมแบบออแกนนิค  ศนูย์พฒันาเส้นผม 
  บริษัท ลเีวอร์ บราเธอร์ส จํากดั 

กิจการอื"นที"อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
ไมม่ ี

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื�น 

• นางสาวศรินธร อนุยโกวิท 

ชื�อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จาํนวนหุ้นที�ถอื 
บริษัท โกลเด้นท์ คอมพาส จํากดั ผู้ ถือหุ้น 6,666 หุ้น (33.33%) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้น 9,900 หุ้น (0.0001%) 
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• คูส่มรส:  นายกฤษณ์ จนัทร์ประเสริฐ 

ชื�อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จาํนวนหุ้นที�ถอื 
บริษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล จํากดั  กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ผู้ ถือหุ้น 

2,662,500 หุ้น (22.19%) 

บริษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล (เอแอนด์บี) จํากดั  กรรมการ 
ผู้ ถือหุ้น 

2,224,900 หุ้น (14.83%) 

บริษัท โกลเด้นท์ คอมพาส จํากดั กรรมการ 
ผู้ ถือหุ้น 

 

6,666 หุ้น (33.33%) 

• บตุรที"ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: นายกศิณ จนัทร์ประเสริฐ 

ชื�อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จาํนวนหุ้นที�ถอื 
- - - 

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมม่ ี

การเข้าประชุมในปี 2557(1): 

คณะกรรมการบริษัท:       เข้าประชมุ - ครั Yง จากทั Yงหมด 4 ครั Yง 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:      เข้าประชมุ - ครั Yง จากทั Yงหมด 1 ครั Yง 

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอื�นที�เกี�ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี Yกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม                 
หรือนิติบคุคลที"อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที"ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการที"มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที"ปรึกษาที"ได้รับเงินเดือน

ประจํา 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที"มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที"ได้อยา่งเป็นอิสระ   

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ ี

หมายเหตุ:  
(1)
 นางสาวศรินธร อนุยโกวิท ได้รับแตง่ตั Yงเป็นกรรมการอิสระใหมข่องบริษัทฯ แทนที"ดร. สาธิต รังคสิริ ซึ"งลาออกจากตําแหน่งไปตั Yงแต่วนัที" 

10 กรกฎาคม 2556 ทั Yงนี Y ตามมติที"ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื"อวนัที" 24 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระได้เพียงเทา่วาระที"ยงัเหลืออยูข่องดร. สาธิต รังคสิริ ซึ"งจะหมดวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  


