สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอื หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ชื่อ:

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตาแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อายุ:

78 ปี

สัญชาติ: ไทย
ที่อยู:่ โปโล พาร์ค คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยโปโล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก: 15 พฤษภาคม 2544
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท: 19 ปี 11 เดือน
การถือหุน้ ในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐
๐
๐
๐
๐

ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรด้าน Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทางาน - ปั จจุบนั :
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
๐
๐
๐
๐
๐

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จากัด (มหาชน)
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐
๐
๐
๐

ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุม่ แม่นา้ โขง
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
ไม่มี
ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ:
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผูถ้ ือหุน้ :

เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

ส่วนได้เสียพิเศษทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:
มีสว่ นได้เสียในวาระการปรชุม ดังนี ้
4.2 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเป็ นกรรมการที่จะได้รบั ค่าตอบแทน
ความสัมพันธ์ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย
การมี ความสัม พันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับ บริษั ท / บริษั ทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม หรือ
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอื หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ชื่อ:

นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์

ตาแหน่ง: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อายุ:

76 ปี

สัญชาติ: ไทย
ที่อยู:่ 1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสุขมุ วิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก: 7 พฤษภาคม 2546
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 17 ปี 11 เดือน
การถือหุน้ ในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
๐ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตรผูบ้ ริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประสบการณ์ทางาน - ปั จจุบนั :
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
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กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
ไม่มี
ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ:
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผูถ้ ือหุน้ :

เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

ส่วนได้เสียพิเศษทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:
มีสว่ นได้เสียในวาระการปรชุม ดังนี ้
4.2 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเป็ นกรรมการที่จะได้รบั ค่าตอบแทน
ความสัมพันธ์ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย
การมี ความสัม พันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับ บริษั ท / บริษั ทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม หรือ
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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