
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 1 ของ 8 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ช่ือ – สกลุ นายสขุสนัต์  ยศะสนิธุ์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ รองประธานกรรมการ 
สดัสว่นการถือหุ้น 
 (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562) 
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) 

56.24 %    

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่า ง
ผู้บริหาร 

พี่ชายของ นางสาวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบณัฑติ รุ่น 5 มหาวิทยาลยั รามค าแหง 
การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อื่นๆ 

- การอบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 25 (วตท. 25) 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 40/2560 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.6) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.รุ่นท่ี 2) กรมบญัชีกลาง 

กระทรวงการคลงั 
- สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบั

ผู้บริหาร กองทพัไทย พสบ.รุ่นท่ี 5 
- หลกัสตูรเสาหลกัเพื่อแผน่ดิน ผู้น าระดบัสงูด้านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชด าริ 

รุ่นท่ี 2 
- หลกัสตูรการเมืองกบัการปกครอง (พปป.) ผู้น าการเมืองยคุใหม ่(นมป.) สถาบนัพระปกเกล้า 
- สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง    หลกัสตูรสถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ รุ่นท่ี 96 
- วิทยาลยัเสนาธิการทหารอากาศ  หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ผู้บริหาร 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 2 ของ 8 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2540 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / 
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วิชัน่แลนด์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ใน
ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

บริษัท ซีซี อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัท 22 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อ 2540 ) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา 
 

กรรมการบริษัท จ านวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
กรรมการบริหาร จ านวน 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จ านวน 2 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 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 3 ของ 8 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ช่ือ – สกลุ นายเสกสรรข์  รังสยิีรานนท์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 
2562) 
 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) 

0.05 %  

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่า ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อื่นๆ 

- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2560 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 15 สถาบนั

พระปกเกล้า 
- หลกัสตูรการบริหารจดัการความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 9 สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  
- หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร กองทพัอากาศ รุ่นท่ี ๑๔ 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง / กรรมการบริหาร 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรสยามคอนซลัแทนท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ใน
ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

บริษัท พรสยามคอนซลัแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัท 3 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 19/11/2558 ) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา กรรมการบริษัท จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 4 ของ 8 

 

กรรมการบริหาร จ านวน 11 ครัง้ จากทัง้หมด 13 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 5 ของ 8 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 
2562)  
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ) 

1.22 %   

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่า ง
ผู้บริหาร 

เป็นน้องสาวของนายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ 

วฒุิการศกึษาสงสดุ ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อื่นๆ 

-  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร สาขาการประเมนิราคาทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง รุ่นท่ี 103 
- ชมรมพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหารกองทพัอากาศ รุ่นท่ี 007 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2546 – 

ปัจจบุนั 

กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง / กรรมการผู้จดัการ 

สายพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ใน
ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

บริษัท ซีซี อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัท 16 ปี ( เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อ 2546 ) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา กรรมการบริษัท จ านวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 

กรรมการบริหาร จ านวน 11 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม 1.ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
หน้า 6 ของ 8 

 

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 7 ของ 8 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  
ช่ือ – สกลุ นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 
2562)  
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ) 

0.74%  

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่า ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อื่นๆ 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 
- หลกัสตูร Strategic CFO รุ่นท่ี 4/2561 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2559 – 
ปัจจบุนั 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2558 กรรมการผู้จดัการสายบญัชีและ
การเงิน / สายพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เฟอร์ร่ัม จ ากดั (มหาชน) 

2546 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบตัิการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ใน
ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัท - 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา - 
คณุสมบตัิต้องห้าม 1.ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  

2.ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา 
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ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

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

ไมม่ี 

 


