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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
 ชื่อ:          ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 

ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

อาย:ุ           75 ปี 

สัญชาต:ิ     ไทย 

ที่อยู่:  โปโล พาร์ค คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยโปโล ถนนวิทย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก:  15 พฤษภาคม 2544 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:  16  ปี 11 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลยั Caen ประเทศฝร่ังเศส 
๐  ประกาศนียบตัรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลยั Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐  ประกาศนียบตัรด้าน Mid Career Management มหาวิทยาลยั Western Ontario ประเทศแคนาดา 
๐  หลกัสตูร Director Accreditation Program (2546) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูร Audit Committee Program (2550) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
 บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
๐    รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
๐    รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐    ประธานกิตติมศกัดิ์ สภาธุรกิจลุม่แมน่ า้โขง 
๐    ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์เลสคิและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 
๐    รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
๐    กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
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กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ตอ่) 
๐    กรรมการ บริษัท ฮามิลการ์ จ ากดั 
๐    กรรมการ สถาบนัพระปกเกล้า 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2560: 
คณะกรรมการบริษัท:      เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง:  เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน:  เข้าประชมุ 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:      เข้าประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวเน่ืองกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพันธ์ในลกัษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ             
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ     

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

 



 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

หน้า 3/4 

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
 ชื่อ:          นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน์ 

ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

อาย:ุ           73 ปี 

สัญชาต:ิ     ไทย 

ที่อยู่: 1 ซอยจดัสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสขุมุวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก:  7 พฤษภาคม 2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:  14  ปี 11 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั นิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี 
๐  ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
๐  หลกัสตูร Director Certification Program (2546) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูร Audit Committee Program (2548) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
๐  หลกัสตูรผู้บริหาร  IMD เมืองโลซาน ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
 บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
   บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)     
๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)   

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐    ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
ไมม่ี 
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ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2560: 
คณะกรรมการบริษัท:      เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง:  เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน: เข้าประชมุ 2  ครัง้ จากทัง้หมด  2  ครัง้ 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:      เข้าประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวเน่ืองกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไมม่ี  

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

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

ประจ า 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ     

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

 


