
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

หนา้ 1/4 

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
 ชื่อ:          ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์

ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ                                          
     กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

อายุ:           78 ปี 

สัญชาต:ิ     ไทย 

ที่อยู:่  โปโล พารค์ คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยโปโล ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก:  15 พฤษภาคม 2544 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท:  19  ปี 11 เดือน 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 

๐  ปรญิญาเอก สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลยั Caen ประเทศฝรั่งเศส 
๐  ประกาศนียบตัรดา้น Project Analysis มหาวิทยาลยั Connecticut ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
๐  ประกาศนียบตัรดา้น Mid Career Management มหาวิทยาลยั Western Ontario ประเทศแคนาดา 
๐  หลกัสตูร Director Accreditation Program (2546) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
๐  หลกัสตูร Audit Committee Program (2550) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณท์ างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษัิท ลากนูา่ รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
๐    รองประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
๐    ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จ ากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท เอเชียน ไฟยโ์ตซูติคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 



 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

หนา้ 2/4 

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

๐    ประธานกิตติมศกัดิ ์สภาธุรกิจลุม่แมน่ า้โขง 
๐    ประธานกรรมการบรหิาร ศนูยเ์ลสคิและรกัษาสายตารตันิน-กิมเบล 
๐    รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
๐    กรรมการ สถาบนัพระปกเกลา้ 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2563: 
คณะกรรมการบรษัิท:         เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ:  เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน:    เขา้ประชมุ 1  ครัง้ จากทัง้หมด  1  ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:         เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 

ส่วนได้เสียพิเศษทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการพิจารณาวาระการประชุม:  
มีสว่นไดเ้สยีในวาระการปรชมุ ดงันี ้
4.2   พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง   

ในคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะไดร้บัคา่ตอบแทน 

ความสัมพนัธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพันธ์ในลกัษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ             
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ     

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 
 ชื่อ:          นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน ์

ต าแหน่ง:   กรรมการอิสระ                                          
     ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

อายุ:           76 ปี 

สัญชาต:ิ     ไทย 

ที่อยู:่ 1 ซอยจดัสรรทิมเรอืงเวช 1 ถนนสขุมุวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก:  7 พฤษภาคม 2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:  17  ปี 11 เดือน 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยั นิว เซา้ท ์เวลส ์ประเทศออสเตรเลยี 
๐  ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
๐  หลกัสตูร Director Certification Program (2546) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
๐  หลกัสตูร Audit Committee Program (2548) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
๐  หลกัสตูรผูบ้รหิาร  IMD เมืองโลซาน ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ประสบการณท์ างาน - ปัจจุบนั:  

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และ    
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
 บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และ    
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บรษัิท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)     

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
ไมม่ี 
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กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2563: 
คณะกรรมการบรษัิท:         เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ:  เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน:    เขา้ประชมุ 1  ครัง้ จากทัง้หมด  1  ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:         เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 

ส่วนได้เสียพิเศษทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการพิจารณาวาระการประชุม:  
มีสว่นไดเ้สยีในวาระการปรชมุ ดงันี ้
4.2   พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง   

ในคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะไดร้บัคา่ตอบแทน 

ความสัมพนัธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพันธ์ในลกัษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ             
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ า 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ     

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

 

 


