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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 12 
 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 
 

 
ช่ือ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 
อายุ       66  ปี  สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่ 427/76 ถ.สาธปุระดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี  
 เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
ประวติัการศึกษา            
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
 Master of Education Curriculum and Teaching 

Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), 
Beijing Language and Cultural University) 

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & 

Economics), Beijing Language and Cultural University 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ   
 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 

รุ่นที ่3/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้ว

ไกลสูค่วามยัง่ยนื  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
 หลกัสตูร Audit Committee Seminar – Get Ready for 

the Year End  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่81/2006  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development 

Program รุ่นที ่12/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่24/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูรเนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง
เนตบิณัฑติสภา 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการอสิระ บรษิทั อสีเทริน์โพลี
 เมอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทั โรงพมิพ์
 ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
 บรษิทั ยซูติี ้จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2547 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระบรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท์
 แอนดล์สี จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2546 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทั ซนิเทคคอน
 สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ   
  บรษิทั เอควิ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัย์
 จดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์    
                           จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั อมาทารา อะ เดสทิ
 เนชัน่ สปา จ ากดั 
พ.ศ. 2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั มาตราด จ ากดั(มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัยเ์มอรช์ัน่ 
 พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รสีอรท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โบท๊เฮา้สห์วัหนิ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนัดามนั ลองบชี  
  รสีอรท์ จ ากดั 
พ.ศ. 2540 – ปจัจุบนั Executive Partner และกรรมการ 
  บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติง้ จ ากดั 
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 4 ปี 11 เดอืน  
 การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั: ไมม่ ี
 สว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้: ไม่ม ี
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 
 

 
ช่ือ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 
อายุ       66  ปี  สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่ 427/76 ถ.สาธปุระดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี  
 เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
ประวติัการศึกษา            
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
 Master of Education Curriculum and Teaching 

Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), 
Beijing Language and Cultural University) 

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & 

Economics), Beijing Language and Cultural University 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ   
 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 

รุ่นที ่3/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้ว

ไกลสูค่วามยัง่ยนื  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูร Audit Committee Seminar – Get Ready for 

the Year End  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่81/2006  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development 

Program รุ่นที ่12/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่24/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูรเนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง
เนตบิณัฑติสภา 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการอสิระ บรษิทั อสีเทริน์โพลี
 เมอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทั โรงพมิพ์
 ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
 บรษิทั ยซูติี ้จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2547 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระบรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท์
 แอนดล์สี จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2546 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทั ซนิเทคคอน
 สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ   
  บรษิทั เอควิ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัย์
 จดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์    
                           จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั อมาทารา อะ เดสทิ
 เนชัน่ สปา จ ากดั 
พ.ศ. 2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั มาตราด จ ากดั(มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัยเ์มอรช์ัน่ 
 พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รสีอรท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โบท๊เฮา้สห์วัหนิ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนัดามนั ลองบชี  
  รสีอรท์ จ ากดั 
พ.ศ. 2540 – ปจัจุบนั Executive Partner และกรรมการ 
  บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติง้ จ ากดั 
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 4 ปี 11 เดอืน  
 การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั: ไมม่ ี
 สว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้: ไม่ม ี

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 12 
 
 

 
ช่ือ นายธนะชยั  สนัติชยักลู 
อายุ       64  ปี  สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่ 46  ซอยพฒันาการ 65 แยก 1  แขวงประเวศ  
 เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 
ประวติัการศึกษา  
•  ปรญิญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (ตน้ทนุ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัช ีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ   
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้ว

ไกลสูค่วามยัง่ยนื สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.รุ่นที ่11) สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที ่1) 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่18/2002 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ.2560 – ปจัจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั สาลี ่พริน้ทต์ิง้ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอสิระ บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ 
 เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ
 บรษิทั แอล ด ีซ ีเดนทลั จ ากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2522 – 2555   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
 เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2560 – ปจัจุบนั   กรรมการ บรษิทั สปรงินิวส ์คอร์
 ปอเรชัน่ จ ากดั  
พ.ศ. 2560 – ปจัจุบนั   กรรมการ บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ 
 มลัตมิเีดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั   ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
                              บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั   ประธานกรรมการ บรษิทั เอไอเอม็ 
 รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   กรรมการตรวจสอบ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   กรรมการบรหิาร  
 บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   ทีป่รกึษากลุ่มบรษิทั  
 บรษิทั วไีอว ีอนิเตอรเ์คม จ ากดั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   กรรมการศนูยห์นงัสอื  
 ศนูยห์นงัสอืแห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   ทีป่รกึษา กลุ่มอุตสาหกรรมการพมิพ์
 และบรรจุภณัฑก์ระดาษ  
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   กรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการท า
 บญัช ีสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
 ราชปูถมัภ ์  
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั    ทีป่รกึษา สมาคมนิสติเก่าคณะ
 พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2553 – ปจัจุบนั   ทีป่รกึษา สมาคมการพมิพไ์ทย   
พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผู้
 จ าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2555 – 2559   ทีป่รกึษา กลุ่มบรษิทั บรษิทั เดอะ มา
 เจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จ ากดั (มหาชน)   
พ.ศ. 2555 – 2557   ทีป่รกึษากลุ่มบรษิทั 
 บรษิทั น ้ามนับรโิภคไทย จ ากดั 
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 4 ปี 11 เดอืน  
 การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั: ไมม่ ี
 สว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้: ไม่ม ี


