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 ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ – สกลุ นายสุวชัชัย   วงษ์เจริญสิน 
อายุ   48  ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี 3 มีนาคม 2543 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 21 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น  
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ณ วนัที ่10 มนีาคม 2564 

14,702,488  คิดเป็น ร้อยละ 3.343% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การผ่านหลกัสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program – Class 46/2004 
Finance for Non – Finance – FN 2003 
Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012 
Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013 
Role of the Chairman Program (RCP)  43/2018 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  
ต าแหน่งในบริษัท 2560 – ปัจจุบนั          ประธานกรรมการ,  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

2543 – 2560               กรรมการ 
2540 – 2543               ผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา                               

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน  

กรรมการ บริษทัแมนวดู อินเตอร์เทรด จ ากดั 
กรรมการ บริษทั โฮลีซนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทจไทย( จ ากดั  
กรรมการ บริษทั กะตะ ตลาดสวน จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซงเม่า นนัวเูวน่ จ ากดั  
กรรมการ บริษทั ซนัไซน์ พลาสติก โปรดกัส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั มิตรนิยมแมนวดู จ ากดั 
กรรมการ บริษทั มิมิ อนัดสัเทรียล จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดกัส์ จ ากดั  
กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จ ากดั  
นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนงัไทย 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนงัและผลิตภณัฑห์นงัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทจไทย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษัทอนัทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษทั                                    6/6  คร้ัง   (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563     1/1   คร้ัง   (คิดเป็น ร้อยละ 100)  

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   - ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- พี่ชาย    :   นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน,  นายกิติชยั วงษ์เจริญสิน  

- นายณัฏฐกิตต ์  วงษ์เจริญสิน 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                   -ไม่เป็น-   
2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                             -ไม่เป็น- 
3.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                       -ไม่มี- 
ทกัษะความเช่ียวชาญ อุตสาหกรรมฟอกหนงั และ บริหารงานธุรกิจ 
หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบติัการเป็น
กรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให ้
ผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ – สกลุ นายภูวสิษฏ์    วงษ์เจริญสิน 
อายุ   47  ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม   
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8  ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น  
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ณ วนัที ่10 มนีาคม 2564 

14,000,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.183 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of Nevada, Las Vegas 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรการเมืองการปกครอง         
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
การผ่านหลกัสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program – 88/2007 

Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007 
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  5/2018 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  
ต าแหน่งในบริษัท 2560 – ปัจจุบนั          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการสรรหารและก าหนดค่าตอบแทน 

2556 – 2560               กรรมการ                           

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน 

กรรมการ บริษทั ยู อาร์ แฟมิล่ี จ ากดั 

กรรมการ บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ากดั 

กรรมการ บริษทั เดอะเลิฟมาร์คส จ ากดั 

กรรมการ บริษทั เอส เค เรียวแอสเสท จ ากดั 

กรรมการ บริษทั แสงบูรพา รับเบอร์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน  

กรรมการ บริษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บริษทั กะตะ ตลาดสวน จ ากดั 

กรรมการ บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จ ากดั 

กรรมการ บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จ ากดั 

กรรมการ บริษทั มิราเคล จิวเวลร่ี จ ากดั 

กรรมการ บริษทั ยู อาร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 

กรรมการ บริษทั สมาร์ท เซ็น อินดสัเดรียล ดีไซน์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 

กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษัทอนัทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษทั                          6/6  คร้ัง  (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
คณะกรรมการบริหาร                       10/10  คร้ัง  (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1/1  คร้ัง  (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563           1/1   คร้ัง  (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   - ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- น้องชาย    :   นายสุวชัชัย  วงษ์เจริญสิน  

- พี่ชาย         :    นายกิติชยั วงษ์เจริญสิน,  นายณัฏฐกิตต ์  วงษ์เจริญสิน 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                  -เป็น-   
2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                            -ไม่เป็น- 
3.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                     -ไม่เป็น- 
ทกัษะความเช่ียวชาญ ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ , ดา้นการก าหนดกลยทุธ์  
หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ 

มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบติัการเป็น
กรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ ้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ – สกลุ ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ์ 
อายุ   52  ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี 18 มกราคม 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 10 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาโท สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 
การผ่านหลกัสูตรการอบรมกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004 

Director Certification Program (DCP) 88/2007 
Audit Committee Program (ACP) 18/2007  
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 03/2008 
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 15/2012 
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 03/201 
Chartered Director Class (CDC) 08/2014  
Boardroom Success through financing and Investment (BFI) 5/2018 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  
ต าแหน่งในบริษัท 2554 – ปัจจุบนั       กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

2558 – ปัจจุบนั       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

2558 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บมจ.สหกลอิควปิเมนท ์
2559-  ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
                           ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน   
                           บมจ.แอพ็พลาย ดีบี   
2561 - 2562       กรรมการอิสระ 
                           บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด(์ 
2562 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด(์ 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษัทอนัทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษทั                              6/6  คร้ัง   (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
คณะกรรมการตรวจสอบ                       3/3  คร้ัง  (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
คณะกรรมการสรรหารและก าหนดค่าตอบแทน     1/1   คร้ัง  (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563                 1/1   คร้ัง  (คิดเป็น ร้อยละ 100)  

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   - ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                  -เป็น-   
2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                            -ไม่เป็น- 
3.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                     -ไม่เป็น- 
ทกัษะความเช่ียวชาญ การบญัชี การเงิน และ กฎหมาย  
หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ดร. มงคล เหล่าวรพงจ ์ ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการ
ครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 

 

 


