สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.2
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ)

ชื่อ: นางสาวศรินธร อุนยโกวิท
อายุ: 47 ปี
สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก: 9 มีนาคม 2558
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 3 ปี 1 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ ทางาน
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
การเปิ ดเผยการมีส่วนได้ เสียอื่น


นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท
ชื่อบริษัท

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

9,000 หุ้น (0.0001%)

บริ ษัท โกลเด้ นท์ คอมพาส จากัด

ผู้ถือหุ้น

6,666 หุ้น (33.33%)

หน้ า 1/4

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.2
 คูส่ มรส: นายกฤษณ์ จันทร์ ประเสริ ฐ
ชื่อบริษัท

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล จากัด

กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ถือหุ้น

2,662,500 หุ้น (22.19%)

บริ ษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล (เอแอนด์บ)ี จากัด

กรรมการ และผู้ถือหุ้น

2,224,900 หุ้น (14.83%)

บริ ษัท โกลเด้ นท์ คอมพาส จากัด

กรรมการ และผู้ถือหุ้น

6,666 หุ้น (33.33%)

ชื่อบริษัท

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย

จานวนหุ้นที่ถอื

-

-

-

 บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: นายกศิณ จันทร์ ประเสริ ฐ

ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2560:
คณะกรรมการบริ ษัท:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้ าประชุม 4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
เข้ าประชุม 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ก้ ั บ บริ ษั ท / บริ ษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริ ษั ท ร่ ว ม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หน้ า 2/4

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.2
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ)

ชื่อ: นายธงชัย อานันโทไทย
อายุ: 56 ปี
สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก: 2 มีนาคม 2560
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 1 ปี 1 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริ กา
๐ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั :
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
๐ ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ Corporate Banking
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
การเปิ ดเผยการมีส่วนได้ เสียอื่น


นายธงชัย อานันโทไทย
ชื่อบริษัท

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จากัด

ผู้ถือหุ้น

157,292 หุ้น (8.07%)

บริ ษัท สุธีรไทย จากัด

ผู้ถือหุ้น

99,998 หุ้น (99.99%)
หน้ า 3/4

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.2
 คูส่ มรส: นางประภาศิริ อานันโทไทย
ชื่อบริษัท
บริ ษัท แซน-แทปอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

ลักษณะของส่ วนได้ เสีย
กรรมการ และผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื
6,600 หุ้น (2.31%)

บริ ษัท พลอยมิตร จากัด

กรรมการ และผู้ถือหุ้น

100 หุ้น (11.11%)

บริ ษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จากัด

กรรมการ และผู้ถือหุ้น

96,268 หุ้น (4.94%)

บริ ษัท เทพวงศ์ อินเตอร์ เทรด จากัด

กรรมการ และผู้ถือหุ้น

18,500 หุ้น (18.50%)

บริ ษัท เอส 19 เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

กรรมการ และผู้ถือหุ้น

8,000 หุ้น (80.00%)

 บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2560(1):
คณะกรรมการบริ ษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง:
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้ าประชุม 2 ครัง้ จากทังหมด
้
3 ครัง้
เข้ าประชุม 2 ครัง้ จากทังหมด
้
3 ครัง้
เข้ าประชุม - ครัง้ จากทังหมด
้
- ครัง้ (2)
เข้ าประชุม 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ก้ ั บ บริ ษั ท / บริ ษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริ ษั ท ร่ ว ม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หมายเหตุ:
(1)
นายธงชัย อานันโทไทย ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนใหม่ของบริ ษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย ซึ่งลาออกจากตาแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560
(2)
การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ มีขึ ้นก่อนการเข้ าดารงตาแหน่งของนายธงชัย อานันโทไทย
หน้ า 4/4

