
     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

หน้า 1 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2563) (รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ) 

ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ ปริญญาเอก Master of Arts (Political Science), University of Chicago, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ 
อื่น ๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2552 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน)  

2554 –  
2 มี.ค. 2563 

อธิการบด ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2557 - 2562 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ
2557 กรรมาธิการ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนญู 
2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรี การกระทรวงการพฒันาสงัคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์ 
2555 - 2557 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ต.ร.) 

ที่ปรึกษา คณะอนกุรรมการศกึษาและสง่เสริม
มาตรการเก่ียวกบัการพิทกัษ์สถาบนั

พระมหากษัตริย์ 
ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ

ปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการ



     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

หน้า 2 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

การเมือง 
2555 - 2559 กรรมการ สภาการศกึษาแหง่ชาติ 
2554 - 2557 กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2553 - 2554 กรรมการบริษัท  

ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 
กระทรวงการคลงั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารอื่น ๆ 
ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัท 
จดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัทฯ 4 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2558) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบริษัท: จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
คณุสมบตัิต้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / 
บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 
ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

 



     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

หน้า 3 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ นายวิทยา อินาลา 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการบริษัท 
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2563) (รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ) 

0.82 %  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ ปริญญาเอก สาขาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตสาขาการพฒันาและการเปลีย่นแปลงองค์กร 
มหาวิทยาลยั CEBU DOCTORS, ประเทศฟิลปิปินส์ 

การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคม
สง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่น ๆ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Leadership Program มหาวิทยาลยัแคลฟิอเนีย เบิร์กลย์ี,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2562 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ Prime Index Company Limited, 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมกาเคมพลสั จ ากดั 
กรรมการผู้จดัการ Megachem (Myanmar) Limited,  

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา 
 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษัท บริษัท เวอร์ทิสลาเทก็ซ์ จ ากดั 

2535 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 - 2559 กรรมการบริษัท บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ชโย จ ากดั 
2557 - 2558 กรรมการบริษัท บริษัท เวิลด์เอนเจิลไฟท์ จ ากดั 

กรรมการบริษัท บริษัท อินสเป็ค จ ากดั 
2552 - 2558 กรรมการบริษัท บริษัท เมกาเลเทค็ จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหารอื่นๆ 
ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัท 
จดทะเบยีน 

Prime Index Company Limited, บริษัท เมกาเคมพลสั จ ากดั, 
Megachem (Myanmar) Limited และ บริษัท เวอร์ทิสลาเท็กซ์ จ ากดั 



     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

หน้า 4 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

  
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัทฯ 4 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2558) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบริษัท: จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
คณุสมบตัิต้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / 
บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง  
2 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 



     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

หน้า 5 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพนัธุ์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2563) (รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ) 

ไมม่ี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ วิทยาศาสตรบณัฑติ จากโรงเรียนนายเรืออากาศ (กองทพัอากาศ) 
การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคม
สง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่น ๆ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุ (สถาบนัพระปกเกล้า) รุ่นท่ี 2 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 124/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ /  
กรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2562 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ
2557 - 2561 กรรมการ การไฟฟา้นครหลวง 
2557 - 2558 ประธานสโมสร 

 
สโมสรฟตุบอล 

แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซ ี
2557 รองผู้บญัชาการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 
2556 หวัหน้าคณะนายทหารฝ่าย 

เสนาธิการ – ประจ า
ผู้บงัคบับญัชา 

กองทพัอากาศ 

2555 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 
2554 ผู้บญัชาการ 

หนว่ยบญัชาการอากาศโยธิน 
กองทพัอากาศ 

2551 ผู้บงัคบัทหารอากาศดอนเมือง กองทพัอากาศ 



     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

หน้า 6 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหาร 
อื่นๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัท 
จดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัทฯ 4 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2558) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบริษัท: จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน: จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / 
บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / นิติบคุคลอื่น 
ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 
2 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 



     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

หน้า 7 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ นายชานนท์ โชติวจิิตร 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
สดัสว่นการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2563) (รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ) 

ไมม่ี   

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การผา่นหลกัสตรอบรมของสมาคม
สง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่น ๆ 

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.51) 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.3) สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 55/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 23 
- หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.) รุ่นท่ี 2 
- ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม (นธม.) รุ่นท่ี 3 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
คณะอนกุรรมการด้านการลงทนุ   

  กองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงิน     

กระทรวงการคลงั 

ที่ปรึกษา สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
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2555 - 2557 กรรมการ คณะอนกุรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการ คณะการบริหาร

ความเสีย่ง 

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

2554 - 2555 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ / 

กรรมการบริหาร  

ธนาคารออมสนิ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหาร 
อื่นๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัท 
จดทะเบยีน 

บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัทฯ 4 ปี (เข้าด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2558) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบริษัท: จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน: จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / 
บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ี
อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ ในช่วง  
2 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

 
 


