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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ:  นายธงชัย อานันโทไทย 

 ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ   
  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ  
                     กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

 อายุ:   59 ปี 

 สัญชาต:ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก:  2 มีนาคม 2560 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:   4 ปี 1 เดือน 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Notre Dame ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
๐  หลกัสตูร Director Certification Program (2546) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณท์ างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง และ  
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
 บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ Corporate Banking 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2563: 
คณะกรรมการบรษัิท:         เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ: เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน:   เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:        เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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ความสัมพนัธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม                 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ:  นางสาวศรินธร อุนยโกวทิ 

 ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ   

 อาย:ุ   50 ปี 

 สัญชาต:ิ  ไทย 

 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก:  9 มีนาคม 2558 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:   6 ปี 1 เดือน 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 

๐  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์วิทยาลยัสมิท รฐัแมสซาชเูซต ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
๐  หลกัสตูร Director Accreditation Program (2558) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณท์ างาน  

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2563: 
คณะกรรมการบรษัิท:    เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:     เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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ความสัมพนัธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท  / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม                 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ) 

 

ชื่อ:  นายเอเรียล พี วีร่า(1) 

 ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ   

 อาย:ุ   68 ปี 

 สัญชาต:ิ  สงิคโปร ์

  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 13 พฤษภาคม 2540 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:  
ด ารงต าแหนง่กรรมการจนถึง 24 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นเวลา 23 ปี 9 เดือน โดยมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตัง้แต่
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 จนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เป็นเวลา 2 เดือน 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร ์
๐ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประเทศฟิลปิปินส ์

ประสบการณท์ างาน - ปัจจุบัน: 

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการที่มิใช่ผูบ้รหิาร บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2563: 
คณะกรรมการบรษัิท:      เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:     เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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ความสัมพนัธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท  / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม                 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
4. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ า 
5. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
6. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

 
 

หมายเหตุ:  
(1) นายเอเรียล พี วีรา่ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 

 


