
สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

หนา้ที่ 1 จาก 10 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ประวัตโิดยสังเขปของ ผศ. ดร.ชัยวุฒ ิตั้งสมชัย 

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.ชัยวุฒ ิตั้งสมชัย 

อายุ : 50 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: ตนเอง 600,000 หุน้ คดิเป็น 0.016 % 
คูส่มรส 50,000 หุน้ คดิเป็น 0.001 %  
รวมเป็น 650,000 หุน้ คดิเป็น 0.017 % ของหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาตรี (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการเงิน จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปรญิญาโท สาขา Economics University of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
• ปรญิญาเอก สาขา Economics West Virginia University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 159/2562 

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 37/2021 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 37/2564 
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• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 26/2022 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บรษิัท 

เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ าภาควิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2555 – ปัจจบุนั ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 – 2563 รองคณบดี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

 

จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
5/5 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
3/3 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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ทัง้นี ้ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้งก าหนด  โดยมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิส าหรบักรรมการอิสระ ดงันี  ้

  ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บั

เงินเดือนประจ าของบรษิัทในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบนั

หรือในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญักับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจ

ควบคมุของบรษิัท  ซึ่งอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
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ประวัตโิดยสังเขปของ นายวิชัย ศุภสาธิตกุล 

ชื่อ - นามสกุล : นายวิชัย ศุภสาธิตกุล 

อายุ : 59 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: 331,883,525 หุน้  
คดิเป็น 8.711 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการบรษิัท / รองประธานกรรมการบรหิาร 

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 245/2560 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบรหิารองคก์ร บรษิัท เฮงลิสซิ่ง 

แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง เงินดว่น จ ากดั 

2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง มอเตอร ์จ ากดั 

2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง 2558 จ  ากดั 

2558 – 2562 กรรมการ บรษิัท ทวีพฒันา โฮลดิง้ จ  ากดั 

2546 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง ออโตลีสซิ่ง จ  ากดั 
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2545 – 2564 กรรมการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั บา้นดูล่ิสซิ่ง 

2545 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง จ ากดั 

2543 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮง ลิสซิ่ง 

2537 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮงยานยนต ์

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

 

จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
6/6 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
15/15 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

ทัง้นี ้นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้งก าหนด
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ประวัตโิดยสังเขปของ นายพัฒนพ์งษ ์ผาทอง 

ชื่อ - นามสกุล : นายพัฒนพ์งษ ์ผาทอง 

อายุ : 52 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: ตนเอง 125,893,145 หุน้ คดิเป็น 3.304 % 
คูส่มรส 500,000 หุน้ คิดเป็น 0.013 %  
รวมเป็น 126,393,145 หุน้ คิดเป็น 3.317 % ของ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการบรหิาร 

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 32/2560 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 245/2560 

• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รุน่ท่ี 50/2562 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 
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2558 – ปัจจบุนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั สนัทรายกู๊ดแลนด ์

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โภคาลยั จ ากดั 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อตุสาหกรรมใบยาสบูไทย จ ากดั 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ส านกังานบญัชีชยัพฒัน ์จ ากดั 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิัท ชอยส ์คารเ์รนทท์อล จ ากดั 

2543 – 2563 กรรมการ บรษิัท โรงเรียนดนตรีมิวสิคคลาส จ ากดั 

2540 – 2565 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท พฒันสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 5 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั สนั

ทรายกู๊ดแลนด ์
กรรมการ บรษิัท โภคาลยั จ ากดั 
กรรมการ บรษิัท อตุสาหกรรมใบยาสบู
ไทย จ ากดั 
กรรมการ บรษิัท ส านกังานบญัชี
ชยัพฒัน ์จ ากดั 
กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิัท ชอยส ์
คารเ์รนทท์อล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

 

จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง - ครัง้ 1/1 ครัง้ 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
 

หนา้ที่ 8 จาก 10 

จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

คดิเป็นรอ้ยละ - คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
5/6 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 
15/15 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

ทัง้นี ้นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้งก าหนด 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
 

หนา้ที่ 9 จาก 10 

ประวัตโิดยสังเขปของ นายปริญญา ศุภสาธิตกุล 

ชื่อ - นามสกุล : นายปริญญา ศุภสาธิตกุล 

อายุ : 45 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: 197,790,430 หุน้ 
คดิเป็น 5.191 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) รุน่ท่ี 90/2561 
• หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) รุน่ท่ี 37/2561 
• หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 6/2560 
• หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 8/2560 
• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) รุน่ท่ี 38/2560 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) รุน่ท่ี 246/2560 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
 

หนา้ที่ 10 จาก 10 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2558 – 2564 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง เงินดว่น จ ากดั 

2545 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั บา้นดูลี่สซิ่ง 

2545 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง จ ากดั 

2543 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮง ลิสซิ่ง 

2537 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮงยานยนต ์

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

 

จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
6/6 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
15/15 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

ทัง้นี ้นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 


