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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ) 

 

 

 ช่ือ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 

 อายุ:  77 ป 

 สัญชาติ: ไทย 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558  (4 ป 7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: 2,643,039 หุน (ถือโดยคูสมรส คิดเปนรอยละ 0.30 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 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  

  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

๐    รองประธานกรรมการ บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

๐ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

๐    กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน)  

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

๐    ประธานกิตติมศักด์ิ สภาธุรกิจลุมแมน้ําโขง 

๐    ประธานกรรมการบริหาร ศูนยเลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 

๐    รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 

๐    กรรมการ บริษัท สป ออยล แอนด แกส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
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๐    กรรมการ สถาบันพระปกเกลา 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2562 : 
คณะกรรมการบริษัท:       เขาประชุม 6 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ:  เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:    เขาประชุม 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 

ประชุมผูถือหุน:       เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

ไมมี 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ) 

 

 

 ช่ือ: นายสุภัค ศิวะรักษ  

 อายุ:  63 ป 

 สัญชาติ: ไทย 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 (3 ป 2 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: ไมมี 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๐  ปริญญาโท (ความสัมพันธระหวางประเทศ) Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา  

๐  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

๐  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๐  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011)สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๐  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๐  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

๐    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

๐   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

๐    กรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย 

๐    ประธานกรรมการ  กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน 

๐    กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 



 
 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 3.2 

หนา 4/4 

 

 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:       เขาประชุม 5 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ:   เขาประชุม  4  คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:    เขาประชุม 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 

ประชุมผูถือหุน:       เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


