
ข้อมูลของกรรมการ
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2548
 ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือ 13 มีนาคม 2560
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 17 ปี (5 วาระ) 

การศึกษา  

  มัธยมปลาย Mechanical Engineering Dept
Mechanical College ประเทศไต้หวัน 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

ประวัติการอบรมอ่ืนๆ ในปี 2564 :  ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืนท่ีทําให้เกดิความขดัแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มีการดาํรงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

ปัจจุบนั :  จํานวน 2 แห่ง 

  กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

  กรรมการ บริษัท พีดับบลิวที แลนด์ จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภวตั  

ประธานกรรมการ
(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง
 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ 
 

 

ขอ้มูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

  

2548 
2560 

Mechanical Engineering Dept, Taichung 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รุ่นท่ี 135/2017 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขดัแย้ง                 

ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดาํรงตําแหน่ง 

กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2548 – 2560  ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 
อินดัสเตรียล จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวา

  ทางตรง : 3.7027%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร

   พ่ีชาย นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
 ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 คณะกรรมการบริษัท  7/

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 ไม่ม ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภวตั  วงศต์ั�งตระกลู  (อาย ุ79 ปี) 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ : กรรมการที�ไมเ่ป็นผ ูบ้ริหาร 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 

ธันวาคม 2564 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร  

หลิว 

/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ท่ีผ่านมา 



ข้อมูลของกรรมการ
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2548
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 13 มีนาคม 2560
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 17 ปี (5 วาระ) 

การศึกษา  

  มัธยมปลาย Chemical Engineer, Tai Chung Technical 
High School ประเทศไต้หวัน 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ ในป ี2564 : 
 19 พฤศจิกายน หลักสูตร โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ของภาคเอกชนไทย โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
 22-23 พฤศจิกายน หลักสูตร การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อ

ป้องกันอุบัต ิภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการ
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื ่อป้องกันนํ ้าท่วม 
วิศวกรเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืนท่ีทําให้เกดิความขดัแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มีการดาํรงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

ปัจจุบนั :  จํานวน 2 แห่ง 

  ประธานกรรมการ บริษัท เอดีบี ไบโอ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ออล นิว วชิั่น จํากัด 

 

 

 

 

 

 

นายหวงั  วนาไพรสณฑ์

กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร
(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง
 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ 

 

ขอ้มูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

  

2548 
2560 

Chemical Engineer, Tai Chung Technical 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รุ่นท่ี 131/2016 

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
 

การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อ
ป้องกันอุบัต ิภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการ
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื ่อป้องกันนํ ้าท่วม โดย สมาคม

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขดัแย้ง                 

ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดาํรงตําแหน่ง 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2548 – 2560 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 
แอ็พพลาย ดีบี อิดัสเตรียล จํากัด 

  ปี 2558 – 2561  กรรมการ TVDI Vietnam

  ปี 2556 – 2561  กรรมการ บริษัท ไฮพานีค จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวา

  ทางตรง : 7.8315%  

 ทางอ้อม : 2.3603% 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร

 น้องชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล 
 ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  คณะกรรมการบริษัท  7/
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/
 คณะกรรมการบริหาร  6/

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์ (อาย ุ70 ปี) 

กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ : กรรมการที�เป็นผ ูบ้ริหาร 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 

TVDI Vietnam 

กรรมการ บริษัท ไฮพานีค จํากัด 

ธันวาคม 2564 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกงั ซู่ หลิว 

/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
/6 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ท่ีผ่านมา 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง /  



ข้อมูลของกรรมการ
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 6 ปี (2 วาระ) 

การศึกษา  

  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ ในป ี2564 

 22-23 พฤศจิกายน หลักสูตร การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อ
ป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการ
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันนํ ้าท่วม 
วิศวกรเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืนท่ีทําให้เกดิความขดัแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มีการดาํรงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

ปัจจุบนั :  จํานวน 11 แห่ง 

  กรรมการ บรษิท ย ูอาร ์แฟมิลี� จาํกดั 

  กรรมการ บรษัิท เวนเจอร ์อนิเตอร ์พลสั จาํกดั

  กรรมการ บรษัิท แวลเูซฟ จาํกดั 
 กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทีทีเอ็น นนัวูเว่น โซลูชั�น

จาํกดั 

  กรรมการ บรษัิท ไทย ไวรร์ิ�ง ซสิเต็ม จาํกัด 

  กรรมการ บรษัิท ซงเม่า นนัวเูว่น จาํกดั 

นายวฒิุชยั  วงษเ์จรญิสนิ  

กรรมการ 
(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง
 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ 

 

ขอ้มูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

  

กรกฎาคม 2559 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รุ่นท่ี 135/2017 
รุ่นท่ี 277/2019 

การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อ
ป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการ
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันนํ้าท่วม โดย สมาคม

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขดัแย้ง                 

ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตําแหน่ง 

กรรมการ บรษัิท เวนเจอร ์อนิเตอร ์พลสั จาํกดั 

ทีทีเอ็น นนัวูเว่น โซลูชั�น 

 กรรมการ บรษัิท ซนัไซน ์พลาสตกิ โปรดกั จาํกดั
 กรรมการ บรษัิท มิม ิอนิดสัเทรียล จาํกดั
 กรรมการ บรษัิท ลีโอ คอมปะนี จาํกดั
 กรรมการ บรษัิท ไทย นิสโชก ุจาํกดั 

 กรรมการ บรษัิท เจรญิสิน โฮลดิ 8ง จาํกดั

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี  2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด     

  ปี  2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเต็ม จํากัด

  ปี  2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ 
จํากัด 

  ปี  2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ 
จํากัด 

  ปี 2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด

  ปี  2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด

  ป ี   2544  – ป ัจจ ุ บ ั น   กรรมการ 
บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวา

  ทางตรง : 0.0409%  

 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร

 ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน 

  ลูกพ่ี-ลูกน้อง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  คณะกรรมการบริษัท  7/
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/
 คณะกรรมการบริหาร  6/

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 ไม่ม ี
 

 

นายวฒิุชยั  วงษเ์จรญิสนิ  (อาย ุ45 ปี) 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการบรหิาร
กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ : กรรมการที�ไมเ่ป็นผ ูบ้รหิาร 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

กรรมการ บรษัิท ซนัไซน ์พลาสตกิ โปรดกั จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท มิม ิอนิดสัเทรียล จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ลีโอ คอมปะนี จาํกดั 

 

กรรมการ บรษัิท เจรญิสิน โฮลดิ 8ง จาํกดั 

กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด      

กรรมการ  บริษัท ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเต็ม จํากัด 

กรรมการ  บริษัท ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ 

กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ 

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด 

กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 

กรรมการ /  กรรมการผ ู ้ จ ัดการ                          
 

ธันวาคม 2564 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ลูกน้อง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 

/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
/6 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ท่ีผ่านมา 

กรรมการบรหิาร 



ข้อมูลของกรรมการ
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

  ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 

  ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562

  จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 4 ปี (1 วาระ) 
การศึกษา  

  ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

   ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ ในป ี2564  

  22-23 พฤศจิกายน หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือป้องกันน้ําท่วม โดย สมาคมวิศวกรเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืนท่ีทําให้เกดิความขดัแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ปัจจุบนั :  จํานวน 1 แห่ง 

  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน  :  ไม่มีการดาํรง
ตําแหน่ง 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง  

  ปี 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

นางกาญจนา  ปิยสาธิต

กรรมการ
 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ 

 

 

ขอ้มูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

  

พฤษภาคม 2561 

2562 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รุ่นท่ี 123/2016   
รุ่นท่ี 38/2016 

พฤศจิกายน หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการสําหรับโรงงาน

สาหกรรมเพ่ือป้องกันน้ําท่วม โดย สมาคมวิศวกรเคมีประยุกต์

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขดัแย้ง                 

ไม่มกีารดํารงตําแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

ไม่มีการดาํรง

กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิลท์ 

   ปี 2558 - 2561  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  คณะกรรมการบริษัท  7/
 คณะกรรมการตรวจสอบ  4/

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา 

นางกาญจนา  ปิยสาธิต  (อาย ุ67 ปี) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประเภทของกรรมการที�เสนอ : กรรมการอิสระ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธันวาคม 2564 :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 

/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
/4 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ท่ีผ่านมา :  ไม่มี 


