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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นางสาวศรินธร อุนยโกวทิ 

 อาย:ุ  47 ปี 

 สัญชาต:ิ ไทย 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก:  9 มีนาคม 2558 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:   3 ปี 1 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 

๐  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัสมิท รัฐแมสซาชเูซต ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
ไมม่ี 

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น 

 นางสาวศรินธร อนุยโกวิท 

ชื่อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จ านวนหุ้นที่ถอื 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้น 9,000 หุ้น (0.0001%) 

บริษัท โกลเด้นท์ คอมพาส จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 6,666 หุ้น (33.33%) 

 

 

 

 



 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2 
 

หน้า 2/4 

 

 คูส่มรส:  นายกฤษณ์ จนัทร์ประเสริฐ 

ชื่อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จ านวนหุ้นที่ถอื 

บริษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล จ ากดั  กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ ถือหุ้น 

2,662,500 หุ้น (22.19%) 

บริษัท บางกอก พาเลส โฮเท็ล (เอแอนด์บ)ี จ ากดั  กรรมการ และผู้ ถือหุ้น 2,224,900 หุ้น (14.83%) 

บริษัท โกลเด้นท์ คอมพาส จ ากดั กรรมการ และผู้ ถือหุ้น 6,666 หุ้น (33.33%) 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: นายกศิณ จนัทร์ประเสริฐ 

ชื่อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จ านวนหุ้นที่ถอื 
- - - 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2560: 
คณะกรรมการบริษัท:       เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:      เข้าประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท  / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม                 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ   

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นายธงชัย อานันโทไทย 

 อาย:ุ  56 ปี 

 สัญชาต:ิ ไทย 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก:  2 มีนาคม 2560 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:   1 ปี 1 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐  หลกัสตูร Director Certification Program (2546) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และ  
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
 บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐    ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ Corporate Banking 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
ไมม่ี 

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น 

 นายธงชยั อานนัโทไทย 

ชื่อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จ านวนหุ้นที่ถอื 

บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 157,292 หุ้น  (8.07%) 

บริษัท สธีุรไทย จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 99,998 หุ้น  (99.99%) 
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 คูส่มรส: นางประภาศิริ อานนัโทไทย 

ชื่อบริษัท ลักษณะของส่วนได้เสีย จ านวนหุ้นที่ถอื 

บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั กรรมการ และผู้ ถือหุ้น 6,600 หุ้น  (2.31%) 

บริษัท พลอยมิตร จ ากดั กรรมการ และผู้ ถือหุ้น 100 หุ้น  (11.11%) 

บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั กรรมการ และผู้ ถือหุ้น 96,268 หุ้น  (4.94%) 

บริษัท เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด จ ากดั กรรมการ และผู้ ถือหุ้น 18,500 หุ้น  (18.50%) 

บริษัท เอส 19 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั กรรมการ และผู้ ถือหุ้น 8,000 หุ้น  (80.00%) 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2560(1): 
คณะกรรมการบริษัท:       เข้าประชมุ 2 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง:  เข้าประชมุ 2 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน: เข้าประชมุ -  ครัง้ จากทัง้หมด  -  ครัง้ 

(2) 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:      เข้าประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท  / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม                 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ   

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

หมายเหตุ:  
(1) นายธงชยั อานันโทไทย ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอดุม วิชยาภยั ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 21 
กมุภาพนัธ์ 2560 

(2) การจดัประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ มีขึน้ก่อนการเข้าด ารงต าแหน่งของนายธงชยั อานนัโทไทย 


