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สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข  10 

  

 
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ชื่อ   นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 
อายุ   64 ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
ที่อยู่   บริษัท พรอสเพค คอนซลัติง้ จ ากดั   เลขท่ี  919/244  อาคารจิวเวลร่ีเทรด เซ็นเตอร์ 
   ชัน้ 19  ถนนสลีม  แขวงสลีม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500 
ประวัติการศึกษา      

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค 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  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 81/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นท่ี 12/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 24/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างานด้านธุรกิจ 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     บมจ. เอคิว เอสเตท 
พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บมจ. หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บมจ. ยซูิตี ้
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    บมจ. โรงพิมพ์ตะวนัออก 
พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลสี 
พ.ศ. 2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บมจ. ซินเทคคอนสตรัคชัน่   
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   บล.จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท อมาทารา อะ เดสทิเนชัน่ สปา จ ากดั 
พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท มาตราด จ ากดั 
พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท รีสอร์ท โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หวัหิน จ ากดั 
พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท อนัดามนั ลองบชี รีสอร์ท จ ากดั 
พ.ศ. 2540 – ปัจจบุนั Executive Partner และกรรมการ                 บริษัท พรอสเพค คอนซลัติง้ จ ากดั 
   
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
   2  ปี 11 เดือน 
 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
   ไมม่ี 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
ชื่อ   นายธนะชยั    สนัติชยักลู 
ปัจจุบันอาย ุ  62  ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
ที่อยู่   เลขที่ 46 ซ.พฒันาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ 
   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
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   ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  ศนูย์หนงัสอื แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   กรรมการ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  กลุม่อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์   กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านผู้ท 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 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
    2 ปี 11 เดือน 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
    ไมม่ี  
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้
 
    เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่  5 
 


