สิงทีส่งมาด้ วย 8
ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอื หุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
ชือ:

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตําแหน่ ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
อายุ:

73 ปี

สัญชาติ: ไทย
ทีอยู่: โปโล พาร์ ค คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยโปโล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันทีได้ รับแต่ งตัง2 เป็ นกรรมการครัง2 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 ประเทศแคนาดา๐ หลักสูตร
Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (2550) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน - ปั จจุบนั :
กิจการที/เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย/ ง และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย/ ง และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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 ประธานกิตติมศักดิ[ 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
หน้ า 1/4

สิงทีส่งมาด้ วย 8
กิจการที/ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)
๐ กรรมการ บริ ษัท ฮามิลการ์ จํากัด
๐ กรรมการ สถาบันพระปกเกล้ า
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\

ส่ วนได้ เสียทีเกียวเนืองกับการพิจารณาวาระการประชุม:
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็ นหนึง/ ในกรรมการที/ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน และได้ รับการเสนอชื/อให้ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง/ ในวาระการประชุมที/ 5.1
ความสัมพันธ์ ในลักษณะอืนทีเกียวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่อไปนีก\ ับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบคุ 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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ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอื หุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
ชือ:

นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์

ตําแหน่ ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
อายุ:

71 ปี

สัญชาติ: ไทย
ทีอยู่: 1 ซอยจัดสรรทิมเรื องเวช 1 ถนนสุขมุ วิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
วันทีได้ รับแต่ งตัง2 เป็ นกรรมการครัง2 แรก: 7 พฤษภาคม 2546
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการบริษัท: 12 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย/ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิว เซ้ าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
๐ ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (2548) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตรผู้บริ หาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ประสบการณ์ ทาํ งาน - ปั จจุบนั :
กิจการที/เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย/ ง และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย/ ง และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริ ษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บางกอกแร้ นช์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที/ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐ ไม่มี
กิจการอื/นที/อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
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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\

ส่ วนได้ เสียทีเกียวเนืองกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะอืนทีเกียวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมี ความสัม พัน ธ์ ใ นลักษณะดัง ต่อ ไปนีก\ ับบริ ษั ท / บริ ษัท ใหญ่ / บริ ษัท ย่อ ย / บริ ษั ทร่ วม หรื อ
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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