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สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 4 
 

  

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้
 
ชื่อ   นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 
ปัจจุบันอาย ุ  58  ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
 
ประวัติการศึกษา      

 
ปริญญาโท Master of Science in Management  Administration, 
Northrop University, California, USA 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
 

- หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นท่ี 41/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย(IOD) (  

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 8/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD)  

- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 16/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย(IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 13/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 13/2012 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 94/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD) 
 

ประวัติการท างานด้านธุรกิจ 
 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดยี กรุ๊ป, ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั  บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั  บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย, ประธานกรรมการ และกรรมการ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั  บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป, ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั  บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั  บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย, ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั  บมจ. เอช แคปปิตอล, ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั  บมจ. ดบัเบิล้เอ (1991), ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2553 – 2556  บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
พ.ศ. 2544 – 2547  บมจ. ไทยออยล์, กรรมการ 
พ.ศ. 2541 – 2550  บมจ. ธนาคารกสกิรไทย, ผู้อ านวยการฝ่ายควบคมุงานเครดิตและหลกัประกนั 
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กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
 
กพ.59 – มีค.59  กระทรวงเทคโนโลยีและการสือ่สาร, ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั, ที่ปรึกษา 
พ.ศ.2552 – พ.ศ.2558  ธนาคารออมสนิ , ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการ 
พ.ศ. 2552 – 2554  การทา่เรือแหง่ประเทศไทย, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
พ.ศ. 2552 – 2553  ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, ประธานคณะอนกุรรมการคดัเลอืกผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
พ.ศ. 2550 – 2552  ธนาคารอาคารสงเคราะห์, รองประธานกรรมการบริหาร,กรรมการ 
พ.ศ. 2550 – 2552  สถานธนานบุาล กรุงเทพมหานคร, ประธานคณะกรรมการ 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
    กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
    2 ปี 11 เดือน 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
    หุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา 
    จ านวน  7  ครัง้ตอ่การประชมุคณะกรรมการทัง้หมด  7  ครัง้ 
 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 
    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
    ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดอืนประจ า 

    ไมเ่ป็น 
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

ไมเ่ป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มนัียส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
    ไมม่ี 
 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้
 
ชื่อ   นายธนะชยั    สนัติชยักลู 
ปัจจุบันอาย ุ  62  ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
 
ประวัติการศึกษา      

 
- ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ (ต้นทนุ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านสอบบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

- หลกัสตูรบทบาทหน้าที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 18/2002 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 1) ปี 2548 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

 
ประวัติการท างานด้านธุรกิจ 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั  บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั  บมจ. แอล ดี ซี เดนทลั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั  บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
พ.ศ. 2522 – เม.ย. 2555  บมจ. เนชัน่ มลัติมเีดีย กรุ๊ป  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  บจก. ทีพีเอ็น มีเดีย  กรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  บจก. วีไอวี อินเตอร์เคม  ที่ปรึกษากลุม่บริษัท 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  บจก. เดอะ มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั  ท่ีปรึกษา 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  ศนูย์หนงัสอื แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กรรมการ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  กลุม่อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  กรรมการวชิาชีพบญัชีด้านผู้ท าบญัชี 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  สมาคมนสิติเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั  สมาคมการพิมพ์ไทย  ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั  สมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จ าหนา่ยหนงัสอืแหง่ประเทศไทย  ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2555 – 2557  บจก. น า้มนับริโภคไทย  ที่ปรึกษากลุม่บริษัท 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
    กรรมการอิสระ 
 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
    2 ปี 11 เดือน 
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การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
    ไมม่ี 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา 
        จ านวน  7  ครัง้ตอ่การประชมุคณะกรรมการทัง้หมด  7  ครัง้ 
     
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 
    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
    ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดอืนประจ า 

    ไมเ่ป็น 
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

ไมเ่ป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มนัียส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
    ไมม่ี 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้
   เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่  5 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้
 
ช่ือ   นายช านาญ   วิทรูปกรณ์ 
ปัจจุบันอาย ุ  55  ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
 
ประวัติการศึกษา  
    ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
    ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวสัดศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ประวัติการท างานด้านธุรกิจ 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั  บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป  กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั  บจก. ทาลสิ เทค  กรรมการ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั  บจก. เอพเีอส  กรรมการ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  บจก. วิทรูปกรณ์ โฮลดิง้  กรรมการ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  บจก. แอร์โรเฟลกซ์  กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 
พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั  บจก. ซนักิ อีสเทิร์น(ไทยแลนด์)  กรรมการ 
พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั  บจก. แอร์โรคลาส เซียงไฮ้  กรรมการ 
พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั  บจก. อีสเทิร์น โพลเีทค  กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 
พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั  บจก. อีพีจี อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์  รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั  บจก. เอสโก้ เซอร์วิส  กรรมการ 
พ.ศ. 2544 – ปัจจบุนั  บจก. อีสเทิร์น โพลแีพค  กรรมการ 
พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั  บจก. แอร์โรเฟลกซ์โพลเีมอร์ เทคโนโลยี(เซยีงไฮ้)  กรรมการ 
พ.ศ. 2539 – ปัจจบุนั  บจก. ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์  กรรมการ 
พ.ศ. 2538 – ปัจจบุนั  บจก. ซีออน แอดวานซ์ โพลมีิกซ์  กรรมการ 
พ.ศ. 2538 – ปัจจบุนั  บจก. โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์(ประเทศไทย)  กรรมการ 
พ.ศ. 2537 – ปัจจบุนั  บจก. ไอ.พี.พี.(ไทยแลนด์)  กรรมการ 
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั  บจก. ตะวนัออก ซินเทค  กรรมการ 
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั  บจก. แอร์โรคลาส  กรรมการ 
พ.ศ. 2537 – 2557 บจก. เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์ เนชัน่แนล  กรรมการ 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
    กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
    2 ปี 11  เดือน 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
    หุ้นสามญัจ านวน  58,800,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของคูส่มรส) 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา 
    จ านวน  7  ครัง้ตอ่การประชมุคณะกรรมการทัง้หมด  7  ครัง้ 

 


