
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป�ี/รายงานประจ าป�ี 31 มีนาคม 2564 
  (แบบ 56-1 One Report) บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

นายธนะชัย  สันติชัยกูล 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ  66 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา      
 ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัรช้ันสูงดา้นสอบบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม 
 หลักสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่

ความยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์
 หลักสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11 ปี 2550), สถาบัน
พระปกเกลา้ 

 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1 ปี 
2548), สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
18/2002, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 
พ.ย.2561 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เนช่ัน มัลติมเีดีย กรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ 
  ผู้จัดการ 
 บริษัท สาลี่ พริ้นทต์ิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ   
  บริษัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
  จ ากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2560 – 2561  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ 
  บริษัท สาลี่ พริ้นทต์ิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 4 แห่ง 
 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีบรหิาร 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ
 บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจ
 เม้นท์ จ ากัด 
 

 
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จ ากัด 
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 
 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท    
 บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากัด    
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา    

 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์
 กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา   
 สมาคมนสิิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ
 การบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา 
 สมาคมการพิมพ์ไทย 
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา    
  สมาคมผู้จัดพมิพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ
 แห่งประเทศไทย   
พ.ศ.2555 – 2563   กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์   
พ.ศ.2555 – 2563   กรรมการตรวจสอบ   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2559 – 2561  กรรมการ    
 บริษัท สปริงนิวส์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด  
พ.ศ.2559 – 2561  กรรมการ    
 บริษัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค มัลติมีเดีย จ ากัด 
พ.ศ.2555 – 2559   ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท  
 กลุ่มบริษัท บริษัท เดอะ มาเจสตคิ ครีก
 คันทรีคลับ จ ากัด (มหาชน)   
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนรวม 5 แห่ง 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ครั้งท่ี 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งท่ี 2 : 25 ก.ค.59, ครั้งท่ี 3 : 24 ก.ค.62 
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
-ไม่ม-ี 
 
 
 
 
 
  

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)332


