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นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 68 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา      
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 ปริญญาตรี นิติศาสตร,์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 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 

ประวัติการอบรม 
 หลักสตูร IAASB’s work plan and value of the users of 

financial statements, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 หลักสตูร Board Nomination and Compensation 

Program (BNCP) รุ่นที ่3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่
ความยั่งยืนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

 หลักสตูร Audit Committee Seminar – Get Ready for 
the Year End  สภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภ ์

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
81/2006  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Audit Committee and Continuing 
Development Program(ACP) รุ่นที1่2/2006, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
24/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูรเนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตสภา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน   

 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด  
 (มหาชน) 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
 จ ากัด (มหาชน) 
 

 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก  
 จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 บริษัท ยูซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส  
 จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ซินเทคคอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2556 – 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 6 แห่ง 
 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอร์ชั่น 
 พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ 
 จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จ ากดั 
พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน Executive Partner และกรรมการ 
 บริษัท พรอสเพค คอนซลัติ้ง จ ากดั 
พ.ศ.2555 – 2562 กรรมการ 
 บริษัท อมาทารา อะ เดสทิเนช่ัน สปา จ ากัด 
พ.ศ.2553 – 2562 กรรมการ 
 บริษัท มาตราด จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2549 – 2562 กรรมการ 
 บริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จ ากัด 
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนรวม 4 แห่ง 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ครั้งท่ี 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งท่ี 2 : 31 ก.ค.57, ครั้งท่ี 3 : 27 ก.ค.60, 
ครั้งท่ี 4: 23 ก.ค.63 
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
-ไม่ม-ี 
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