สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
(รวมคู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ
ภาวะ)
ความสั ม พั น ธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ า ง
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
การผ่านหลักสตรอบรมของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อ
อื่นๆ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์
ไทย
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
56.24 %

พี่ชายของ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ ทิพย์
ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต รุ่น 5 มหาวิทยาลัย รามคาแหง
- การอบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 (วตท. 25)
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 40/2560 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2559 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.6) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2559 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.รุ่นที่ 2) กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
- สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับ
ผู้บริ หาร กองทัพไทย พสบ.รุ่นที่ 5
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นาระดับสูงด้ านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชดาริ
รุ่นที่ 2
- หลักสูตรการเมืองกับการปกครอง (พปป.) ผู้นาการเมืองยุคใหม่ (นมป.) สถาบันพระปกเกล้ า
- สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง หลักสูตรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 96
- วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผ้ บู ริ หาร

หน้ า 1 ของ 8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)

2540 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ /
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2537 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท วิชนั่ แลนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ/อื่ น ๆ ใน บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจด บริ ษัท ซีซี อัลไลแอนซ์ จากัด
ทะเบียน
กิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ ไม่มี
เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัท
22 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อ 2540 )
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
กรรมการบริษัท จานวน 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 2 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
กรรมการบริ หาร จานวน 13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จานวน 2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้
คุณสมบัติต้องห้ าม
1.ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2.ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ไม่มี
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมี ส่ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท /บริ ษั ท ใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2
ปี ที่ผา่ นมา

หน้ า 2 ของ 8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม
2562)
(รวมคู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ
ภาวะ)
ความสั ม พั น ธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ า ง
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
การผ่านหลักสตรอบรมของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อ
อื่นๆ

นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์
ไทย
กรรมการ
กรรมการ
0.05 %

ไม่มี

ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2560 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบัน
พระปกเกล้ า
- หลักสูตรการบริ หารจัดการความมัน่ คงขันสู
้ ง รุ่นที่ 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริ หาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร
2547 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท พรสยามคอนซัลแทนท์
แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ/อื่ น ๆ ใน บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจด บริ ษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
ทะเบียน
กิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ ไม่มี
เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัท
3 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 19/11/2558 )
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
กรรมการบริษัท จานวน 8 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
หน้ า 3 ของ 8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

คุณสมบัติต้องห้ าม

กรรมการบริ หาร จานวน 11 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
1.ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2.ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมี ส่ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท /บริ ษั ท ใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2
ปี ที่ผา่ นมา

หน้ า 4 ของ 8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม
2562)
(รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
ความสั ม พั น ธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ า ง
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสงสุด
การผ่านหลักสตรอบรมของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อ
อื่นๆ

นางสาวสิริพรรณ จันทร์ ทิพย์
ไทย
กรรมการ
กรรมการ
1.22 %

เป็ นน้ องสาวของนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สาขาการประเมินราคาทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง รุ่นที่ 103
- ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริ หารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 007
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2546 –
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
ความเสีย่ ง / กรรมการผู้จดั การ
สายพัฒนาธุรกิจ
การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ/อื่ น ๆ ใน บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจด บริ ษัท ซีซี อัลไลแอนซ์ จากัด
ทะเบียน
กิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ ไม่มี
เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัท
16 ปี ( เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อ 2546 )
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
กรรมการบริษัท จานวน 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
กรรมการบริ หาร จานวน 11 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จานวน 2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้
คุณสมบัติต้องห้ าม
1.ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
หน้ า 5 ของ 8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
2.ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมี ส่ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท /บริ ษั ท ใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2
ปี ที่ผา่ นมา

หน้ า 6 ของ 8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม
2562)
(รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
ความสั ม พั น ธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ า ง
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสงสุด
การผ่านหลักสตรอบรมของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อ
อื่นๆ
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)

นายกิตติ ตังศรี
้ วงศ์
ไทย
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
0.74%

ไม่มี
ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547
- หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 4/2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 –
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
2556 - 2558 กรรมการผู้จดั การสายบัญชีและ
บริ ษัท เฟอร์ รั่ม จากัด (มหาชน)
การเงิน / สายพัฒนาธุรกิจ
2546 – 2556 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิการ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ/อื่ น ๆ ใน บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจด ไม่มี
ทะเบียน
กิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ ไม่มี
เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัท
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
คุณสมบัติต้องห้ าม
1.ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2.ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
หน้ า 7 ของ 8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ไม่มี
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมี ส่ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท /บริ ษั ท ใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2
ปี ที่ผา่ นมา

หน้ า 8 ของ 8

