สิงทีส่งมาด้ วย 3.2
ข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง" กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระ)

ชือ: นายอุดม วิชยาภัย
อายุ: 79 ปี
สัญชาติ: ไทย

วันทีได้ รับแต่ งตัง" เป็ นกรรมการครัง" แรก: 28 ธันวาคม 2535
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการบริษัท: 22 ปี 4 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย" นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
๐ หลักสูตร Director Certification Program (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Role of the Chairman Program (2544) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (2547) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (2548) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (2551) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน - ปั จจุบนั :
กิจการที"เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย" ง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย" ง
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ บริ ษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ Yล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กิจการอื"นที"อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
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การเปิ ดเผยการมีส่วนได้ เสียอืน
•

นายอุดม วิชยาภัย

ชือบริษัท
บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ Yงส์ จํากัด

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย
ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้นทีถอื
100,000 หุ้น (0.01%)

ชือบริษัท

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย

จํานวนหุ้นทีถอื

-

-

-

• คูส่ มรส: นางศิรินนั ท์ วิชยาภัย

• บุตรที"ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2557:
คณะกรรมการบริ ษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย" ง:
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้ าประชุม 4 ครังY จากทังหมด
Y
4 ครังY
เข้ าประชุม 4 ครังY จากทังหมด
Y
4 ครังY
เข้ าประชุม 2 ครังY จากทังหมด
Y
2 ครังY
เข้ าประชุม 1 ครังY จากทังหมด
Y
1 ครังY

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอืนทีเกียวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี กY ั บ บริ ษั ท / บริ ษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริ ษั ท ร่ ว ม
หรื อนิติบคุ คลที"อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที"ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที"มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที"ปรึกษาที"ได้ รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที"มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที"ได้ อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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ข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง" กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระ)
ชือ: นางสาวศรินธร อุนยโกวิท(1)
อายุ: 44 ปี
สัญชาติ: ไทย

วันทีได้ รับแต่ งตัง" เป็ นกรรมการครัง" แรก: 24 กุมภาพันธ์ 2558
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการบริษัท: 2 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย" นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ ทาํ งาน
กิจการที"เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - 2556
2540 - 2541
2538 - 2540
2536 - 2538

ประธานเจ้ าหน้ าที"บริ หาร บริ ษัท เบอร์ ด้า (ประเทศไทย) จํากัด\
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โซ จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส - พัฒนาธุรกิจ บริ ษัท เวฟ เพลส จํากัด
ผู้ช่วยผู้จดั การ - ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมแบบออแกนนิค ศูนย์พฒ
ั นาเส้ นผม
บริ ษัท ลีเวอร์ บราเธอร์ ส จํากัด

กิจการอื"นที"อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
การเปิ ดเผยการมีส่วนได้ เสียอืน
•

นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท

ชือบริษัท
บริ ษัท โกลเด้ นท์ คอมพาส จํากัด

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย
ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้นทีถอื
6,666 หุ้น (33.33%)

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

9,900 หุ้น (0.0001%)
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• คูส่ มรส: นายกฤษณ์ จันทร์ ประเสริ ฐ
ชือบริษัท
บริ ษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล จํากัด

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้นทีถอื
2,662,500 หุ้น (22.19%)

กรรมการ
ผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ผู้ถือหุ้น

2,224,900 หุ้น (14.83%)

ชือบริษัท

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย

จํานวนหุ้นทีถอื

-

-

-

บริ ษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล (เอแอนด์บ)ี จํากัด
บริ ษัท โกลเด้ นท์ คอมพาส จํากัด

6,666 หุ้น (33.33%)

• บุตรที"ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: นายกศิณ จันทร์ ประเสริ ฐ

ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2557(1):
คณะกรรมการบริ ษัท:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้ าประชุม - ครังY จากทังหมด
Y
4 ครังY
เข้ าประชุม - ครังY จากทังหมด
Y
1 ครังY

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอืนทีเกียวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี กY ั บ บริ ษั ท / บริ ษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริ ษั ท ร่ ว ม
หรื อนิติบคุ คลที"อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที"ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที"มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที"ปรึกษาที"ได้ รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที"มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที"ได้ อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หมายเหตุ:
(1)
นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ได้ รับแต่งตังเป็
Y นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนทีด" ร. สาธิต รังคสิริ ซึง" ลาออกจากตําแหน่งไปตังแต่
Y วนั ที"
10 กรกฎาคม 2556 ทังนี
Y Y ตามมติที"ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื"อวันที" 24 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระได้ เพียงเท่าวาระที"ยงั เหลืออยูข่ องดร. สาธิต รังคสิริ ซึง" จะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
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