สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ)
ชื่อ:
นายธงชัย อานันโทไทย
ตาแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อายุ:
59 ปี
สัญชาติ:

ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก: 2 มีนาคม 2560
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 4 ปี 1 เดือน
การถือหุน้ ในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
๐ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทางาน - ปั จจุบนั :
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
๐ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ Corporate Banking
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
ไม่มี
ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ:
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผูถ้ ือหุน้ :

เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2
ความสัมพันธ์ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ้ กั บ บริษั ท / บริษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริษั ท ร่ว ม
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ)
ชื่อ:

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

ตาแหน่ง: กรรมการอิสระ
อายุ:

50 ปี

สัญชาติ:

ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก: 9 มีนาคม 2558
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 6 ปี 1 เดือน
การถือหุน้ ในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทางาน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ บริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
ไม่มี
ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท:
ประชุมผูถ้ ือหุน้ :

เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2
ความสัมพันธ์ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ้กั บ บริษั ท / บริษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริษั ท ร่ว ม
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ)
ชื่อ:

นายเอเรียล พี วีร่า(1)

ตาแหน่ง: กรรมการอิสระ
อายุ:

68 ปี

สัญชาติ:

สิงคโปร์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก: 13 พฤษภาคม 2540
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท:
ดารงตาแหน่งกรรมการจนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นเวลา 23 ปี 9 เดือน โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระตัง้ แต่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นเวลา 2 เดือน
การถือหุน้ ในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
๐ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประสบการณ์ทางาน - ปั จจุบัน:
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ บริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
๐ กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร บริษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
ไม่มี
ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท:
ประชุมผูถ้ ือหุน้ :

เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2
ความสัมพันธ์ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ้กั บ บริษั ท / บริษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริษั ท ร่ว ม
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
4. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา
5. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
6. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หมายเหตุ:
(1)
นายเอเรียล พี วีรา่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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