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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 
 

 

ช่ือ:  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 

ตําแหนง:  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการกลยุทธธุรกิจและนวัตกรรม 

อายุ:   78 ป 

สัญชาติ:  ไทย 

ที่อยู: 19/22 ตรอกโรงพักศาลาแดง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (5 ป 6 เดือน) 

การถือหุนในบรษัิท: 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 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และกรรมการกลยุทธธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐    รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน) 
๐    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐    ประธานกิตติมศักด์ิ สภาธุรกิจลุมแมน้ําโขง 
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๐    ประธานกรรมการบริหาร ศูนยเลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 
๐    รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 
๐    กรรมการ สถาบันพระปกเกลา 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2563: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 3 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
ประชุมผูถือหุน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5.2 เร่ือง คาตอบแทนสําหรับ
กรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท เนื่องจากเปนกรรมการท่ีจะไดรับ
คาตอบแทน 

สวนไดเสียพิเศษ: ไมมี 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสัมพันธทางธรุกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 
 

ไมเปน 
ไมเปน 
ไมมี 

 
 
 
  



 
 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 10 

หนา 3/4 

 
ประวัติกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 
 

 

ช่ือ:  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน  

ตําแหนง:  กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
กรรมการกลยุทธธุรกิจและนวัตกรรม 

อายุ:   76 ป 

สัญชาติ:  ไทย 

ที่อยู: 1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (5 ป 6 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: 213,053 หุน (ถือโดยคูสมรส คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลีย 
๐  ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๐  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐  หลักสูตรผูบริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และกรรมการกลยุทธธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการบริษัท  
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 
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ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2563: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
ประชุมผูถือหุน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5.2 เร่ือง คาตอบแทนสําหรับ
กรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท เนื่องจากเปนกรรมการที่จะไดรับ
คาตอบแทน 

สวนไดเสียพิเศษ: ไมมี 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 
 

ไมเปน 
ไมเปน 
ไมมี 

 


