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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 
 
 

ช่ือ:  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 

ตําแหนง:  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

อายุ:   73 ป 

สัญชาติ:  ไทย 

 

ที่อยู: 19/22 ตรอกโรงพักศาลาแดง ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: 2,443,039 หุน (ถือโดยคูสมรส คิดเปนรอยละ 0.28 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส 
๐  ประกาศนียบัตรดาน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐  ประกาศนียบัตรดาน Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา 
๐  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน:  

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐    รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
๐    กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน)  
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กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐    ประธานกิตติมศักด์ิ สภาธุรกิจลุมแมน้ําโขง 
๐    ประธานกรรมการบริหาร ศูนยเลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 
๐    รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 
๐    กรรมการ บริษัท สป ออยล แอนด แกส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
๐    กรรมการ สถาบันพระปกเกลา 
๐    กรรมการ บริษัท ฮามิลการ จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2558(1) : 
คณะกรรมการบริษัท:    เขาประชุม 2 คร้ัง จากทั้งหมด 2 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5.2 เร่ือง คาตอบแทนสําหรับ
กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากเปนกรรมการท่ีจะไดรับ
คาตอบแทน 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสัมพนัธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 
 

ไมเปน 
ไมเปน 
ไมมี 

 
หมายเหตุ: 
(1) นับต้ังแตวันจดทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 
 
 

 

ช่ือ:  นายอุดม วิชยาภัย 

ตําแหนง:  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ:   80 ป 

สัญชาติ:  ไทย 

 

ที่อยู: 3031 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: ไมมี 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 6/2001) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2/2003) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND10/2004) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 44/2004) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 6/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCP 6/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
           บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
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กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จํากัด (มหาชน)  
๐ ประธานกรรมการบริษัท คารนิวัล เมจิก จํากัด 
๐ กรรมการอิสระ บริษัท แอมคอร เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2558(1) : 
คณะกรรมการบริษัท:    เขาประชุม 2 คร้ัง จากทั้งหมด 2 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง:   เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5.2 เร่ือง คาตอบแทนสําหรับ
กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากเปนกรรมการท่ีจะไดรับ
คาตอบแทน 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 
 

ไมเปน 
ไมเปน 
ไมมี 

 
หมายเหตุ: 
(1) นับต้ังแตวันจดทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 
 
 

 

ช่ือ:  นายชนินทร อรรจนานนัท  

ตําแหนง:  กรรมการอิสระ  

อายุ:   51 ป 

สัญชาติ:  ไทย 

 

ที่อยู: 9/216 หมูบานปญญารามอินทรา ถนนปญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: ไมมี 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐    กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไวทไลนกรุป จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2558(1) : 
คณะกรรมการบริษัท:    เขาประชุม 2 คร้ัง จากทั้งหมด 2 คร้ัง 
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สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5.2 เร่ือง คาตอบแทนสําหรับ
กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการท่ีดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากเปนกรรมการที่จะไดรับ
คาตอบแทน 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 
 

ไมเปน 
ไมเปน 
ไมมี 

 
หมายเหตุ: 
(1) นับต้ังแตวันจดทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
 


