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รายละเอยีดกรรมการอสิระทบีริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
 

ชือ   นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู 
ปัจจุบันอายุ  63 ปี  
สัญชาต ิ  ไทย 
ทอียู่   บริษทั พรอสเพค คอนซลัติง จาํกดั   เลขที  919/244  อาคารจิวเวลรีเทรด เซ็นเตอร์ 
   ชนั 19  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500 
ประวตักิารศึกษา      

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), Beijing Language 

and Cultural University) 
- Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Language and Cultural University  

การอบรมบทบาทหน้าทกีรรมการ 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที 12/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 24/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงานด้านธุรกจิ 
กิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    บมจ. เอคิว เอสเตท 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชนั พาร์ทเนอร์ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ยซิูตี 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นทแ์อนดลี์ส 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซินเทคคอนสตรัคชนั   
กิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บล.จดัการกองทุน เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์  
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ     บริษทั อมาทารา อะ เดสทิเนชนั สปา จาํกดั 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ     บริษทั มาตราด จาํกดั 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ     บริษทั รีสอร์ท โฮลดิง จาํกดั 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ       บริษทั โบ๊ทเฮา้ส์หวัหิน จาํกดั 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ      บริษทั อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท จาํกดั 
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั Executive Partner และกรรมการ     บริษทั พรอสเพค คอนซลัติง จาํกดั 
   
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่ง  
   3  ปี 
 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 
   ไม่มี 



 

 

รายละเอยีดกรรมการอสิระทบีริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
 
ชือ   นายธนะชยั สนัติชยักลู 
ปัจจุบันอายุ  61 ปี  
สัญชาต ิ  ไทย 
ทอียู่   เลขที 46  ซอยพฒันาการ 65 แยก 1  แขวงประเวศ  เขตประเวศ 
   กรุงเทพมหานคร  10250 
ประวตักิารศึกษา      

- ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรชนัสูงดา้นสอบบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (ตน้ทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมบทบาทหน้าทกีรรมการ 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับผูบ้ริหาร ระดบัสูง (ปปร. รุ่นที 11) สถาบนัพระปกเกลา้ ปี2551 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที 1) ปี 2548 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
-  หลกัสูตรบทบาทหนา้ทีและทกัษะของการเป็นกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที 18/2002 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ประวตักิารทาํงานด้านธุรกจิ 
กิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แอล ดี ซี เดนทลั 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
พ.ศ. 2522 – 2555  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร   บมจ. เนชนั มลัติมีเดีย กรุ๊ป  
กิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร    บริษทั ทีพีเอน็ มีเดีย จาํกดั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ทีปรึกษากลุ่มบริษทั   บริษทั  วไีอว ีอินเตอร์เคม จาํกดั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ทีปรึกษา     บริษทั เดอะ มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จาํกดั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ     ศูนยห์นงัสือ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ทีปรึกษา     กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นผูท้าํบญัชี  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ทีปรึกษา     สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแห่ง 
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั ทีปรึกษา     สมาคมการพิมพไ์ทย 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั ทีปรึกษา     สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2551 – 2554  กรรมการ     สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์
พ.ศ. 2551 – 2554  กรรมการบริหาร     คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2555 – 2557  ทีปรึกษากลุ่มบริษทั   บริษทั นาํมนับริโภคไทย จาํกดั 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่ง  
   3  ปี 
 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 
   ไม่มี 


