
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 1 ของ 6 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ช่ือ – สกลุ นายธีรณฎัฐ์  ตัง้สถาพรพงษ์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 29 ธ.ค. 2560) 
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) 

0.00 %   (ณ วนัท่ี30 มีนาคม 2561 = 0.045%) 

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่า ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อื่นๆ 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
  

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ ประธาน

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2560 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2560 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2554 – 2558 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ใน
ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) , บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) , บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระของบริษัท 2 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 17/08/2558 ) 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 2 ของ 6 

 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา 
 

กรรมการบริษัท จ านวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม 1.ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
2.ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ ในช่วง 2 
ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 3 ของ 6 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ช่ือ – สกลุ นางรสพร สขุสมพร   
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัที่ 29 ธ.ค. 2560) 
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) 

0.00 %  (ณ วนัท่ี30 มีนาคม 2561 = 0.036%) 

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่า ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขานติิศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อื่นๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.)รุ่นท่ี 2 
- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (Chief Information Officer: CIO) รุ่นท่ี 25 
- ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14 
- อบรมหลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ผู้น าที่มีวิสยัทศัน์ (นบส.) รุ่นท่ี 54 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 รองอธิบดีกรมบงัคบัคดี กรมบงัคบัคด ี
2555 – 2556 ผู้อ านวยการส านกั ส านกัฟืน้ฟกิูจการของ

ลกูหนี ้
กรมบงัคบัคด ี

2551 – 2555 ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบงัคบัคดี
ล้มละลาย 

กรมบงัคบัคด ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ใน
ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระของบริษัท 2 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 19/11/2558 ) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา กรรมการบริษัท จ านวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 4 ของ 6 

 

คณุสมบตัิต้องห้าม 1.ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
2.ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ ในช่วง 2 
ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 5 ของ 6 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ช่ือ – สกลุ นายชานนท์ โชติวจิิตร 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 29 ธ.ค. 2560) 
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ) 

0.00 %  (ณ วนัท่ี30 มีนาคม 2561 = 0.0%) 

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่า ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาโท  กฎหมายเศรษฐกิจ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อื่นๆ 

-ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.3) สถาบนั
พระปกเกล้า 
-หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 55/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 23 
-หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส) รุ่นท่ี 2 
-หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาตร์เพื่อสงัคม (นธม) รุ่นท่ี 3 
-หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป) รุ่นท่ี 3 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  

คณะอนกุรรมการด้านการลงทนุ 
กองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

กระทรวงการคลงั 

2558 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 
2555 – 2557 กรรมการ คณะอนกุรรมการก ากบัดแูล การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 6 ของ 6 

 

กิจการที่ดี /  
กรรมการ คณะการบริหารความเสี่ยง 

2554 – 2555 กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหาร 

ธนาคารออมสิน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ใน
ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระของบริษัท 2 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 17/08/2558) 
  

การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา กรรมการบริษัท จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม 1.ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
2.ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ ในช่วง 2 
ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

 


