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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าต าแหน่งใหม่ 

นางสาวยูนเวน เฉิน 

อายุ 

กรรมการ   

43 ปี                                                  

วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 12 กรกฎาคม 2562 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 10 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Carnegie Mellon University PA, USA 

ประสบการณ์ท างาน ต าแน่งในบริษทัอ่ืน Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวติัการ
อบรมอ่ืน 

Director Certification Program – 284/2019 

การถือครองหุ้นในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่าง
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ไม่มี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าต าแหน่งใหม่ 

  
นายณัฏฐกิตต์ิ  วงษ์เจริญสิน กรรมการ  
อายุ 

วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

42 ปี 

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

จ านวนปีท่ีท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การด ารงต าแน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แมนวูดอินเตอร์เทรด จ ากดั  
กรรมการ  บริษทั เจริญสินธานี จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั เจริญสินคอนโดทาวน์ จ ากดั  
กรรมการ  บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล  จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ากดั  
กรรมการ  บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน  จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซีเอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั เวนเจอร์ อินเตอร์ พลสั จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเต็ม จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซันไซน์ พลาสติก โปรดกัส์ จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวติัการ

อบรมอ่ืน 

หลกัสูตร ผูน้ ายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย   

ส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7 (ปนป)  

สถาบนัพระปกเกลา้  

2007 Thailand’s Economic Outlook 

การจดัการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั (ปี 2549) 

การถือครองหุ้นในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 9,401,364 (2.137%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน, 

นายกิติชยั   วงษ์เจริญสิน 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าต าแหน่งใหม่ 

พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวีรัชต์ 

อายุ  

กรรมการอิสระ    

 64 ปี 

วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 2558 – 2559  หัวหน้า จเรต ารวจ (สบ 8) 
2557 – 2558  จเรต ารวจ (สบ 8) 
2556 – 2557  รองผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล 
2550 – 2556  รองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค  1 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวติั 
การอบรมอ่ืน 

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 162/2019 

การถือครองหุ้นในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 


