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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เปน็ผู้รับมอบฉนัทะ 
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
 ชื่อ:          ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์

ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ                                          
     กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

อายุ:           77 ปี 

สัญชาต:ิ     ไทย 

ที่อยู:่  โปโล พาร์ค คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยโปโล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  15 พฤษภาคม 2544 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั:  18  ปี 11 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส 
๐  ประกาศนียบตัรดา้น Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
๐  ประกาศนียบตัรดา้น Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา 
๐  หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Audit Committee Program (2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดแูลกิจการ และ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดแูลกิจการ และ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 
๐    รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
๐    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 
๐    กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
๐    ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุ่มแม่น  าโขง 
๐    ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 
๐    รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
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กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบยีน (ต่อ) 
๐    กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
๐    กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ไม่มี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:      เข้าประชมุ 5 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง:  เข้าประชมุ 4 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: เข้าประชมุ 2  ครั ง จากทั งหมด  2  ครั ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:      เข้าประชมุ 1 ครั ง จากทั งหมด 1 ครั ง 
 

ส่วนได้เสียพิเศษทีเ่กี่ยวเนือ่งกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ             
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     

 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
ไม่มี 
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เปน็ผู้รับมอบฉนัทะ 
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
 ชื่อ:          นายธงชัย อานนัโทไทย 

ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ                                          
     กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

อายุ:           58 ปี 

สัญชาต:ิ     ไทย 

ที่อยู:่  61 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  2 มีนาคม 2560 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั:  3 ปี 1 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๐  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๐  หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดแูลกิจการ และ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) 

๐    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking  

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 
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การเข้าประชุมในปี 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:      เข้าประชมุ 5 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง:  เข้าประชมุ 4 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน:  เข้าประชมุ 2 ครั ง จากทั งหมด 2 ครั ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:      เข้าประชมุ 1 ครั ง จากทั งหมด 1 ครั ง 

ส่วนได้เสียพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ในลักษณะอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ             
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     

 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
ไม่มี 

 
 




