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ประวัติกรรมการอิสระทไีด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นทไีม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

ชอื:  ดร. ชิงชัย หาญเจนลกัษณ ์

ตาํแหน่ง:  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการกลยุทธธุ์รกิจและนวตักรรม 

อาย:ุ   79 ปี 

สัญชาติ:  ไทย 

ทอียู:่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชนั 6 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัท: วนัท ี1 ตุลาคม 2558 (6 ปี 6 เดือน) 

การถือหุน้ในบริษทั: 2,643,039 หุน้ (ถือโดยคู่สมรส คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 

 ปรญิญาเอก สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลยั Caen ประเทศฝรงัเศส 

 ประกาศนียบตัรดา้น Project Analysis, University of Connecticut ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ประกาศนียบตัรดา้น Mid-Career Management Training, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณท์าํงาน / ปัจจุบัน: 

กิจการทเีป็นบรษิัทจดทะเบียน 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสียง และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

บรษิัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) 

 รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 ทปีรกึษาคณะกรรมการบรหิาร บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิัท เอเชียน ไฟยโ์ตซูติคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 
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กิจการทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการบริหาร ศนูยเ์ลสิคและรกัษาสายตารตันิน-กมิเบล 

 ประธาน Societe Commerciale Lao 

 ประธานกรรมการ บรษิัท ล็อกซเล่ย ์ซิมเูลชนั เทคโนโลยี จาํกดั 

 กรรมการบรหิาร สถาบนัพระปกเกลา้ 

 กรรมการ มลูนิธิจุมภฏ - พนัธุท์ิพย ์

 นายกสมาคมฝรงัเศสกรุงเทพ 

 กงสลุกิตติมศกัด ิสถานกงสลุกิตติมศกัดิประเทศจาเมกาประจาํประเทศไทย 

 กรรมการ มลูนิธิวิเทศพฒันา 

 ประธานมลูนิธิไทย-แคนาดาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 

กิจการอืนทอีาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

ไม่ม ี

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปี 2564: 

คณะกรรมการบรษิัท:   เขา้ประชมุ 4 ครงั จากทงัหมด 4 ครงั 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ:   เขา้ประชมุ 4 ครงั จากทงัหมด 4 ครงั 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน:  เขา้ประชมุ 5 ครงั จากทงัหมด 5 ครงั 

ประชมุผูถื้อหุน้:  เขา้ประชมุ 1 ครงั จากทงัหมด 1 ครงั 

ส่วนได้เสียทเีกยีวเนืองกบัการพิจารณาวาระการประชุม:  มีส่วนไดเ้สียในวาระท ี7 เรือง ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ

ของบรษิัท และกรรมการทดีาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัท เนืองจากเป็นกรรมการทจีะไดร้บัค่าตอบแทน 

ส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่ม ี

ความสัมพนัธใ์นลักษณะอนืทเีกยีวข้อง 

ลักษณะความสมัพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษิัท / บรษิัทย่อย ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนกีบับรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม 

หรือนิติบคุคลทอีาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทปีรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทมีีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทไีดอ้ย่างเป็นอิสระ   

 

 

ไม่เป็น 

ไม่เป็น 

ไม่ม ี
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ประวัติกรรมการอิสระทไีด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นทไีม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

ชอื:  นายชนินทร ์อรรจนานนัท ์ 

ตาํแหน่ง:  กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการกลยุทธธุ์รกิจและนวตักรรม 

อาย:ุ   57 ปี 

สัญชาติ:  ไทย 

ทอียู:่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชนั 6 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัท: วนัท ี1 ตุลาคม 2558 (6 ปี 6 เดือน) 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่ม ี

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ Western Illinois University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 231/2016) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณท์าํงาน / ปัจจุบัน: 

กิจการทเีป็นบรษิัทจดทะเบียน 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และ กรรมการกลยทุธธ์ุรกจิและนวตักรรม บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

กิจการทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

 ทปีรกึษา บริษัท มาซาน คอนซูมเมอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 กรรมการ  บรษิัท อินเตอรม์ารท์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 กรรมการ บรษิัท ว่านลี แพคกิง เอ็นเตอรไ์พรส จาํกดั 

 กรรมการ บรษิัท แนทรูา่ ฮารเ์วสท ์จาํกดั 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน บรษิัท ออโรรา่ ดีไซน ์จาํกดั 

กิจการอืนทอีาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

ไม่ม ี
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ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปี 2564: 

คณะกรรมการบรษิัท:   เขา้ประชมุ 4 ครงั จากทงัหมด 4 ครงั 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ:   เขา้ประชมุ 4 ครงั จากทงัหมด 4 ครงั 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน:  เขา้ประชมุ 5 ครงั จากทงัหมด 5 ครงั 

ประชมุผูถื้อหุน้:  เขา้ประชมุ 1 ครงั จากทงัหมด 1 ครงั 

ส่วนได้เสียทเีกียวเนืองกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีส่วนไดเ้สียในวาระท ี7 เรือง ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ

ของบรษิัท และกรรมการทดีาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัท เนืองจากเป็นกรรมการทจีะไดร้บัค่าตอบแทน 

ส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่ม ี

ความสัมพนัธใ์นลักษณะอนืทเีกยีวข้อง 

ลักษณะความสมัพนัธ ์ รายละเอียด 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษิัท / บรษิัทย่อย ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนกีบับรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคล

ทอีาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทมีีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทไีดอ้ย่างเป็นอิสระ   

 

 

ไม่เป็น 

ไม่เป็น 

ไม่ม ี

 


