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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – สกุล นายกัว ซือ ลุ๋น  
อายุ  67  ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร  
วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2537 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น  
(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

5,366,980  คิดเป็น ร้อยละ 1.220 %  ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

คุณวุฒิการศึกษา Diploma Shu The Junior College of Technology 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
Director Accreditation Program – Class  65/2007  

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  

ต าแหน่งในบริษัท ปี 2537 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
ปี 2537 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

การด ารงต าแห น่ งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 

การด ารงต าแห น่ งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษทัไม่จด
ทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว  

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 ▪ คณะกรรมการบริษทั                                            6/6  คร้ัง             (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
▪ คณะกรรมการบริหาร                                        10/10 คร้ัง             (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
▪ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564             1/1   คร้ัง             (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา   - ไม่มี- 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                                        -เป็น-   
2.เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                                             -ไม่เป็น- 
3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                                          -ไม่มี- 
ทักษะความเช่ียวชาญ อุตสาหกรรมฟอกหนงั, การขายและการตลาด 
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายกัว ซือ ลุ๋ น   ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า                 

มีคุณสมบัติท่ี เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ช่ือ – สกุล นายกิติชัย  วงษ์เจริญสิน 
อายุ  46  ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษทั  

กรรมการบริหาร 
กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี 25 เมษายน 2548 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 5,984,800   คิดเป็น ร้อยละ 1.361 % ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
คุณวุฒิการศึกษา - (ระหว่างศึกษา)  ปริญญาเอก  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  สาขา การ

จดัการ   โลจิตติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
- ปริญญ าโท  การจ ดั ก ารมห าบ ณัฑ ิต  สาข าก ารจ ดั ก ารอ ุตส าหกรรม 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสูตรนกัอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
- ประกาศนียบัตรหลกัสูตรพฒันากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทยDirector Accreditation Program 64/2007  
- Director Certification Program – 187/2014 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นท่ี 14 การบริหาร

เศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหาร 
- ห ลั ก สู ต ร  Business Revelation and Innovation Network  (BRAIN 3)   ส ภ า

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ส าหรับนักบริหาร

ระดบัสูง รุ่นท่ี 23 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นท่ี 12 สถาบนัพฒันา

การเมืองและการเลือกตั้ง ส านกังานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  
ต าแหน่งในบริษัท ปี 2564 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

ก ารด าร งต าแห น่ ง เป็ น ก รรมก าร /
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 
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ก ารด าร งต าแห น่ ง เป็ น ก รรมก าร /
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน 

- กรรมการบริษทั เจริญสิน โฮลดิ้ง จ ากดั 

- กรรมการบริษทั แสงบรูพา แพลนเทชั่น จ ากดั  
- กรรมการบริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ากดั 

- กรรมการบริษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จ ากดั 

- กรรมการบริษทั ซีเอสเจ รับเบอร์ชีท จ ากดั (บจก.จิงดงฯ) 
- กรรมการบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จ ากดั 

- กรรมการบริษทั อีเลฟเฟ่นท์ แคนท์ จ ากดั  
- กรรมการบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษทั นาว เอนด์ออฟเวสท์ จ ากดั 

- กรรมการบริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว  

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 ▪ คณะกรรมการบริษทั 
▪ คณะกรรมการบริหาร 
▪ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
▪ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

6/6  คร้ัง       (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
10/10  คร้ัง   (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
1/1   คร้ัง      (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
1/1   คร้ัง      (คิดเป็น ร้อยละ 100)  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา   -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชาย    :   นายสุวชัชัย  วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 
พี่ชาย         :   นายณัฏฐกิตต์   วงษ์เจริญสิน 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                               -เป็น-   
2.เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                                     -ไม่เป็น- 
3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                                  -ไม่มี- 
ทักษะความเช่ียวชาญ ดา้นการก ากับดูแลกิจการ, ด้านการก าหนดกลยุทธ์, ดา้นการฟอกและผลิตหนัง

ส าเร็จรูป 
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน  ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั

แลว้ว่า มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบติั
การเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก าหนด จึง
เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ช่ือ – สกุล นายสุพพตั  อ่องแสงคุณ 
อายุ  61 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี  12 ตุลาคม  2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบนั Westcoast 
University U.S.A.   

- ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบนั Pepperdine 
University U.S.A 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 
- Director Certification Program – 234/2017 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2555 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  
ต าแหน่งในบริษัท ปี 2564 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  
ปี 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว  
 
 
 

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 ▪ คณะกรรมการบริษทั 
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ 
▪ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

6/6  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100)  
3/3  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100) 
1/1  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100)                                 
1/1  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100)  
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ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา   -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                                      -ไม่เป็น-   
2.เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                                                -ไม่เป็น- 
3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                                             -ไม่มี- 
ทักษะความเช่ียวชาญ กฎหมาย, งานพาณิชย ์, การคา้ระหว่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่า   

มีคุณสมบัติท่ี เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให้    
ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 

 

 


