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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ไม่มี
2563) (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ไม่มี
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริ ญญาเอก Master of Arts (Political Science), University of Chicago, ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ ม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2552 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อ
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
อื่น ๆ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ /
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการ
บริ ษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
2554 –
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2 มี.ค. 2563
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557
กรรมาธิการ
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
2556
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
การกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
2555 - 2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการข้ าราชการตารวจ (ก.ต.ร.)
ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการศึกษาและส่งเสริ ม
มาตรการเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
ปรับปรุงประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการ

หน้ า 1 ของ 8

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
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2555 - 2559
2554 - 2557
2553 - 2554

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
กรรมการ
กรรมการ

การเมือง
สภาการศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง

กรรมการบริษัท
ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริ หารอื่น ๆ บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ในปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท
ไม่มี
จดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ ไม่มี
เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
4 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2558)
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 5 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ไม่มี
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ / บริ ษัทใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2
ปี ที่ผา่ นมา

หน้ า 2 ของ 8

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
นายวิทยา อินาลา
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปัจจุบนั
กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
กรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 0.82 %
2563) (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ไม่มี
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริ ญญาเอก สาขาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงองค์กร
มหาวิทยาลัย CEBU DOCTORS, ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
การผ่านหลักสตรอบรมของสมาคม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Program มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เบิร์กลีย์,
ส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(IOD) หรื ออื่น ๆ
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
Prime Index Company Limited,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2561 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท เมกาเคมพลัส จากัด
กรรมการผู้จดั การ
Megachem (Myanmar) Limited,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2558 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั
2557 - 2559
2557 - 2558
2552 - 2558
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริ หารอื่นๆ บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ในปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เวอร์ ทิสลาเท็กซ์ จากัด
บริ ษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
กรรมการบริษัท
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ ชโย จากัด
กรรมการบริษัท
บริ ษัท เวิลด์เอนเจิลไฟท์ จากัด
กรรมการบริษัท
บริ ษัท อินสเป็ ค จากัด
กรรมการบริษัท
บริ ษัท เมกาเลเท็ค จากัด
บริ ษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Prime Index Company Limited, บริ ษัท เมกาเคมพลัส จากัด,
Megachem (Myanmar) Limited และ บริ ษัท เวอร์ ทิสลาเท็กซ์ จากัด
หน้ า 3 ของ 8

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
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จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
คุณสมบัติต้องห้ าม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
4 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2558)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 3 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ / บริ ษัทใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา

หน้ า 4 ของ 8

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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ไม่มี
2563) (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ไม่มี
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสงสุด
วิทยาศาสตรบัณฑิต จากโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ (กองทัพอากาศ)
การผ่านหลักสตรอบรมของสมาคม
- ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง การเสริ มสร้ างสังคมสันติสขุ (สถาบันพระปกเกล้ า) รุ่นที่ 2
ส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
(IOD) หรื ออื่น ๆ
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ /
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ /
กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557 - 2561
กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
2557 - 2558
ประธานสโมสร
สโมสรฟุตบอล
แอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
2557
รองผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
2556
หัวหน้ าคณะนายทหารฝ่ าย
กองทัพอากาศ
เสนาธิการ – ประจา
ผู้บงั คับบัญชา
2555
รองเสนาธิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
2554
ผู้บญ
ั ชาการ
กองทัพอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
2551
ผู้บงั คับทหารอากาศดอนเมือง
กองทัพอากาศ
หน้ า 5 ของ 8

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริ หาร
อื่นๆ ในปั จจุบนั

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

คุณสมบัติต้องห้ าม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท
ไม่มี
จดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
4 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2558)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 6 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จานวน 3 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ / บริ ษัทใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่น
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา

หน้ า 6 ของ 8
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
นายชานนท์ โชติวจิ ิตร
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ไม่มี
2563) (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ไม่มี
ผู้บริ หาร
วุฒิการศึกษาสงสุด
ปริ ญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การผ่านหลักสตรอบรมของสมาคม
- ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.51)
ส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางการบริ หารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้ า
(IOD) หรื ออื่น ๆ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 55/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 4/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23
- หลักสูตรนักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2
- ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม (นธม.) รุ่นที่ 3
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการบริ ษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงการคลัง
คณะอนุกรรมการด้ านการลงทุน
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ที่ปรึกษา
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท อีส พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
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2555 - 2557

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริ หาร
อื่นๆ ในปั จจุบนั

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

คุณสมบัติต้องห้ าม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ คณะอนุกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี / กรรมการ คณะการบริ หาร
ความเสีย่ ง
2554 - 2555
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ธนาคารออมสิน
กรรมการอิสระ / กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท
บริ ษัท อีส พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
จดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
4 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2558)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จานวน 4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ / บริ ษัทใหญ่ / ไม่มี
บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา
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