
 

 
 

นายเฉลียว  วิทูรปกรณ์ 

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการ
ลงทุน  
อายุ 55 ปี 

วุฒิทางการศึกษา  

 Doctor of Business Administration, International American 
University, USA 

 Doctor of Philosophy in Public Administration, New York 
University and California University, USA 

 ปริญญาโท สังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit, อบรม
ภายในบริษัท 

 หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, อบรม
ภายในบริษัท 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 20 (วตท.), 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน   

 โครงการอบรมนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพIR Professional Certification 
Program รุ่นท่ี 2 (IR2/2013), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความม่ันคงระดับผู้บริหาร รุ่นท่ี 2, กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน, สถาบันพัฒนากรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (หลักสูตร PDI) สถาบัน พระปกเกล้า 

 หลักสูตร Director Certification Program - DCP 117/2009,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Financial Statements for Director - FSD 5/2009, 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Role of the Compensation Committee - RCC 
8/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy - 
SFE 5/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Project Financing 2012 Conference: Focusing on 
Energy & Infrastructure Sectors, ASIA BUSINESS CONNECT 

 หลักสูตร MODERN MARKETING MANAGEMENT รุ่นท่ี 15,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน  
  บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 (รหัสนักวิจัย: NU 327)  
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 Academic Committee of California  
 University, USA (Thailand) 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จ ากัด 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จ ากัด 
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี  
 (เซ่ียงไฮ้) จ ากัด 
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จ ากัด 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ตะวันออก ซินเทค จ ากัด 
พ.ศ. 2550 – 2559 กรรมการ   
 บริษัท แพททอน แอโร จ ากัด 



 

 
 

พ.ศ. 2537 – 2559  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์นการ์เมนท์ จ ากัด 
พ.ศ. 2544 – 2557  กรรมการ  
 บริษัท เอบริคอีสเทิร์น อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด 
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 11 แห่ง 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ครั้งท่ี 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งท่ี 2 : 29 ก.ค.58 

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 12 มิถุนายน 2561 

จ านวน 42,600,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




