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รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษทัเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

 

 
ชื�อ นายธนะชยั  สนัติชยักลู 

อายุ  65 ปี สญัชาติ ไทย 

ประวติัการศึกษา      

 ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ (ต้นทนุ) คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี, จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี, จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ 

 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าว
ไกลสู่ความยั่งยืน สภาวชิาชีพบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ 

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11), สถาบัน
พระปกเกล้า 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1), 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศ
ไทย 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
18/2002, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

   บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด 
  (มหาชน) 

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน) 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท สาล่ี พริ้นทติง้ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการอิสระ    
 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเม้นท 
 จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2560 – 2561   ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ       
   บริษัท สาล่ี พริ้นทติง้ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – 2558    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 บริษัท แอล ดี ซี เดนทัล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจ 

 เม้นท จํากัด 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จํากัด 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 บริษัท เอไอเอ็ม รที แมนเนจเมน้ท จํากัด 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ   

 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษากลุ่มบริษัท   

 บริษัท วไีอวี อินเตอรเคม จํากัด   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  
 ศูนยหนังสือแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา    
 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ
 กระดาษ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการทําบัญช ี

 สภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถมัภ   
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ชื�อ นายธนะชยั  สนัติชยักลู 

อายุ  65 ปี สญัชาติ ไทย 

ประวติัการศึกษา      

 ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ (ต้นทนุ) คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี, จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี, จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ 

 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าว
ไกลสู่ความยั่งยืน สภาวชิาชีพบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ 

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11), สถาบัน
พระปกเกล้า 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1), 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศ
ไทย 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
18/2002, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

   บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด 
  (มหาชน) 

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน) 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท สาล่ี พริ้นทติง้ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการอิสระ    
 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเม้นท 
 จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2560 – 2561   ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ       
   บริษัท สาล่ี พริ้นทติง้ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – 2558    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 บริษัท แอล ดี ซี เดนทัล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจ 

 เม้นท จํากัด 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จํากัด 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 บริษัท เอไอเอ็ม รที แมนเนจเมน้ท จํากัด 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ   

 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษากลุ่มบริษัท   

 บริษัท วไีอวี อินเตอรเคม จํากัด   
พ.ศ.2555 – ปจัจุบัน  กรรมการบริหาร  
 ศูนยหนังสือแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา    
 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ
 กระดาษ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการทําบัญช ี

 สภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถมัภ   
 

 

 

 

 
 

นายธนะชยั  สนัติชยักลู 

กิจการที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา   
 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีแห่งจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา    

 สมาคมการพมิพไทย 

พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา    

 สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหน่ายหนังสือแหง่ประเทศไทย   
พ.ศ.2555 – 2562   กรรมการบริหาร 
 บริษัท ทพีีเอ็น มีเดีย จํากัด 

พ.ศ.2559 – 2561 กรรมการ    

 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด  
พ.ศ.2559 – 2561  กรรมการ    

 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลตมิีเดีย จํากัด 

พ.ศ.2555 – 2559   ที่ปรึกษากลุ่มบรษิัท  

 กลุ่มบริษัท บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จํากัด (มหาชน)   
 จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง: 6 ปี 11 เดือน  
 การถือครองหลักทรัพยของบริษทั: ไมม่ ี

 ส่วนไดเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชมุครั้งนี้: ไม่ม ี

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 73
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ชื�อ นายศกัรินทร ์ ภมิูรตัน 

อายุ       70  ปี  สญัชาติ  ไทย 

ที�อยู ่ 10  ซอยประชญัคดี 2 แขวงคลองตนัเหนือ  

 เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 

ประวติัการศึกษา            

 การศึกษาระดับหลังปรญิญาเอก  
 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ   

 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 
40/2019),สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาอุดมศึกษา 
สถาบันคลังสมองของชาต ิ

 หลักสูตร Audit Committee and Continuing 
Development Program (ACP29), สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP117),สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด 
 (มหาชน) 
กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2563 - ปจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
พ.ศ.2563 – ปจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท คินเจน ไบโอเทค จํากัด 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท จุฬาวัฒน จํากัด 
พ.ศ.2558 – ปจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท นววิวรรธ จํากัด 
พ.ศ.2537 – ปจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
พ.ศ.2562 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏริูปการ 
 อุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  
 มูลนิธิสถาบันสงเสริมวิสาหกิจ (สสวช.) 
พ.ศ.2558 – ปจจุบัน กรรมการ  
 คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแหง 
 ประเทศไทย 
พ.ศ.2558 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 มูลนิธิบัณฑติยสภาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 แหงประเทศไทย (บวท.) 
พ.ศ.2556 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวฒุิ  
 คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
 สังคมแหงชาต ิ
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 แหงชาต ิ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)74
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ชื�อ นายศกัรินทร ์ ภมิูรตัน 

อายุ       70  ปี  สญัชาติ  ไทย 

ที�อยู ่ 10  ซอยประชญัคดี 2 แขวงคลองตนัเหนือ  

 เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 

ประวติัการศึกษา            

 การศึกษาระดับหลังปรญิญาเอก  
 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ   

 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 
40/2019),สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาอุดมศึกษา 
สถาบันคลังสมองของชาต ิ

 หลักสูตร Audit Committee and Continuing 
Development Program (ACP29), สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP117),สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด 
 (มหาชน) 
กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2563 - ปจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
พ.ศ.2563 – ปจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท คินเจน ไบโอเทค จํากัด 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท จุฬาวัฒน จํากัด 
พ.ศ.2558 – ปจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท นววิวรรธ จํากัด 
พ.ศ.2537 – ปจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
พ.ศ.2562 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏริูปการ 
 อุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2562 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  
 มูลนิธิสถาบันสงเสริมวิสาหกิจ (สสวช.) 
พ.ศ.2558 – ปจจุบัน กรรมการ  
 คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแหง 
 ประเทศไทย 
พ.ศ.2558 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 มูลนิธิบัณฑติยสภาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 แหงประเทศไทย (บวท.) 
พ.ศ.2556 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวฒุิ  
 คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
 สังคมแหงชาต ิ
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 แหงชาต ิ

ส่ิงที่สงมาดวย หมายเลข 12 
 
 
 
กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2553 – 2562 กรรมการ  
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
พ.ศ.2558 – 2562 ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร 
พ.ศ.2559 – 2562 ประธานกรรมการบรหิาร 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
พ.ศ.2559 – 2561 กรรมการ  
 สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
พ.ศ.2554 – 2561  อธิการบดี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
พ.ศ.2560 – 2561 กรรมการ  
 การปฏิรูปตํารวจ 
พ.ศ.2558 – 2561 กรรมการ 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
พ.ศ.2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาต ิ
พ.ศ.2557 – 2558 ประธานคณะกรรมาธิการ  
 คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิัยนวตักรรมและทรัพยสินทางปญญา 
 

 จํานวนปที่ดํารงตําแหนง: 11 เดือน  
 การถือครองหลักทรัพยของบริษทั: ไมม ี
 สวนไดเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชมุครั้งนี้: ไมม ี

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 75


