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

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
สัญชาติ
ไทย
อายุ
72 ปี
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุน้
ไม่มี
(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
(รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท Master of Arts (Political Science), University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 80/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 126/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อนหลัง)
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ /
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหารโครงการ
โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
เสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
2559 - 2563
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิจการมหาวิทยาลัย
2557 – 2562
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
แห่งชาติ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารอื่น ๆ บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
ในปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท กรรมการบริหารโครงการ
โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
จดทะเบียน
เสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
กิจการอื่นที่อาจทาให้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริหาร ในกิจการดังกล่าว
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
6 ปี (เข้าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2558)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
หน้า 1 ของ 8

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

คุณสมบัติตอ้ งห้าม
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ /
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
ไม่มี

หน้า 2 ของ 8

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

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4
ประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์
สัญชาติ
ไทย
อายุ
66 ปี
ตาแหน่งปัจจุบนั
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุน้
ไม่มี
(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
(รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ (กองทัพอากาศ)รุน่ ที่ 38
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการเสริมสร้างสังคมสันติสขุ (สถาบันพระปกเกล้า) รุน่ ที่ 2
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
(IOD) หรืออื่น ๆ
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2564 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรร บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
หาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
2557 - 2561
กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
2557 - 2562
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557
รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
การดารงตาแหน่งกรรมการ/
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริหารอื่น ๆ ในปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท ไม่มีการดารงตาแหน่ง
จดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทา ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริหาร ในกิจการดังกล่าว
ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
6 ปี (เข้าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2558)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จานวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: จานวน 2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้
หน้า 3 ของ 8

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

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / ไม่มี
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา

หน้า 4 ของ 8

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

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4
ประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์
สัญชาติ
ไทย
อายุ
52 ปี
ตาแหน่งปัจจุบนั
กรรมการ/ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
กรรมการ/ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/
สัดส่วนการถือหุน้
0.75%
(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
(รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี
วุฒิการศึกษาสงสุด
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
- Director Certification Program (DCP) รุน่ 43/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
(IOD) หรืออื่น ๆ
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหาร
- ระดับสูง (ปศส 9) จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนีจ้ ากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- หลักสูตร Strategic CFO รุน่ ที่ 4/2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุน่ ที่ 28 (วตท.28)
- CorporateSustainability Strategy Program 2020 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อนหลัง)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ/
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร/ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
เลขานุการบริษัท/
รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายพัฒนาธุรกิจ
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธาน บริษัท รุง่ เรืองตลอดไป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ/
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จากัด
กรรมการบริหาร
หน้า 5 ของ 8

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

2563 – ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
อื่น ๆ ในปั จจุบนั

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4
บริษัท 555 ช้อปปิ ้ง จากัด

กรรมการ/
กรรมการบริหาร
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ/
บริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการบริหาร
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ/
บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
กรรมการบริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ/ ประธาน บริษัท รุง่ เรืองตลอดไป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท กรรมการ/
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จากัด
จดทะเบียน
กรรมการบริหาร
กรรมการ/
บริษัท 555 ช้อปปิ ้ง จากัด
กรรมการบริหาร
กรรมการ/
บริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการบริหาร
กรรมการ/
บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่อาจทา ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริหาร ในกิจการดังกล่าว
ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ
2 ปี (เข้าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง: จานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: จานวน 2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร: จานวน 13 ครัง้ จากทัง้ หมด 13 ครัง้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / ไม่มี
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
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ประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
นางพิมพ์ ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา
สัญชาติ
ไทย
อายุ
50 ปี
ตาแหน่งปัจจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการกากับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุน้
0.92%
(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
(รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร น้องสาวของนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ซึง่ ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการบริห ารความเสี่ ย ง / กรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วุฒิการศึกษาสงสุด
ปริญญาโท สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 121/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไทย (IOD)
(IOD) หรืออื่น ๆ
- ประกาศนียบัตร การประเมินราคาทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุน่ ที่ 103
- ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหารกองทัพอากาศ รุน่ ที่ 007
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อนหลัง)
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ความเสีย่ ง/ กรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการบริหาร/ กรรมการ
ผูจ้ ดั การสายสนับสนุนบริหาร
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จากัด
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท 555 ช้อปปิ ้ง จากัด
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัด
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จากัด
2543 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหาร บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อื่น ๆ ในปั จจุบนั
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จากัด
จดทะเบียน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท 555 ช้อปปิ ้ง จากัด
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จากัด
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จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริหาร ในกิจการดังกล่าว

กิจการอื่นที่อาจทา
ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ
18 ปี (เข้าดารงตาแหน่งเมื่อปี 2546)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จานวน 8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี: จานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง: จานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร: จานวน 13 ครัง้ จากทัง้ หมด 13 ครัง้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / ไม่มี
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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