
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 
    
 

 
ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 

 
ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
สัดสวน 
การถือหุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายวิชา พูลวรลักษณ 
 

ประธานกรรมการ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 

39 ปริญญาโท MBA – Marketing 
Sandiago University, USA 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

55.00 2541-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   

นางภารดี พูลวรลักษณ 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

41 ปริญญาโท MBA – Marketing 
Sandiago University, USA  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5.00 2541-ปจจุบัน กรรมการ 
 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   

นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการ
ผูจัดการ 

32 ปริญญาโท MBA 
Boston University, USA 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4.77 2541-ปจจุบัน กรรมการ 
 
 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   
บจ.รัชโยธิน เรียลตี้ / ธุรกิจให
เชาพื้นที่ศูนยการคา 
บจ.รัชโยธิน โบวล / ธุรกิจโบวลิ่ง 
บจ.รัชโยธิน ซีนีมา / ธุรกิจโรง
ภาพยนตร 

นางทศพร  อังสุวรังษี 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

38 ปริญญาโท  MBA Clark University, USA 
ปริญญาตรี บัญช ี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.47 2543-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน

กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
บจ.รัชโยธิน โบวล / ธุรกิจโบวลิ่ง 

นายธนกร  ปุลิเวคินทร 
 
 

กรรมการ 
รองกรรมการ
ผูจัดการ 

46 ปริญญาโท  MBA 
United State International University, USA 
ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

0.04 2538-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 
    
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 
 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือหุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายชัย  จรุงธนาภิบาล 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

47 ปริญญาโท บัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี บัญช ี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

-ไมมี- 2545-ปจจุบัน
 
2543-ปจจุบัน
 
2541-2541 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
 
ที่ปรึกษาผูบริหาร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 
บมจ.ทีมพรีซีชั่น / ผลิต
วงจรไฟฟา 
กลุมบริษัทไมเนอร / พาณิชย, 
โรงแรม, อาหารเครื่องดื่ม 

นายวัลลภ  ตั้งตรงจิตร 
 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

51 ปริญญาโท  MBA 
มหาวิทยาลัยแชปแมน, USA 

-ไมมี- 2545-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร 
อารเธอร 
 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

41 Executive Program, 
 Michigan Business School, University of 
Michigan, Ann Arbor 

-ไมมี- 2545-ปจจุบัน
2545 

กรรมการตรวจสอบ 
Vice President/MD
CEO 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
Tricon Delifrance Asia 

นายอนวัช องควาสิฏฐ 
 

ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายการตลาด 

34 ปริญญาโท MSA 
Boston University International Business, USA 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

0.02 2541-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย
การตลาด 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ 
 

ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบัญชีและ
การเงิน 

40 ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.01 2541-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย
การเงินและบัญชี 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 


