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

ชือ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
อายุ: 73 ปี
สัญชาติ: ไทย

วันทีได้ รับแต่ งตัง" เป็ นกรรมการครัง" แรก: 15 พฤษภาคม 2544
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการบริษัท: 14 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย! นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั!งเศส
๐ ประกาศนียบัตรด้ าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
๐ ประกาศนียบัตรด้ าน Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (2550) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน - ปั จจุบนั :
กิจการที!เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย! ง และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย! ง และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ รองประธานกรรมการ บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ บริ ษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที!ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกิตติมศักดิY สภาธุรกิจลุม่ แม่นํ [าโขง
๐ ประธานกรรมการบริ หาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
๐ รองประธานกรรมการ หอการค้ าไทย
๐ กรรมการ บริ ษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ ส เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
๐ กรรมการ บริ ษัท ฮามิลการ์ จํากัด
๐ กรรมการ สถาบันพระปกเกล้ า
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กิจการอื!นที!อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2558:
คณะกรรมการบริ ษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย! ง:
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้ าประชุม 4 ครัง[ จากทังหมด
[
4 ครัง[
เข้ าประชุม 4 ครัง[ จากทังหมด
[
4 ครัง[
เข้ าประชุม 3 ครัง[ จากทังหมด
[
3 ครัง[
เข้ าประชุม 1 ครัง[ จากทังหมด
[
1 ครัง[

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอืนทีเกียวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ก[ ั 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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