
 

 
 

นายช านาญ  วิทูรปกรณ์ 

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ AFC 
อายุ 57 ปี 

วุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit, อบรม
ภายในบริษัท 

 หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, อบรม
ภายในบริษัท 

 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) รุ่นท่ี 6/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Leading in a Distruptive World 2 (LDW2), Stanford 
University USA. 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012, 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ทาลิส เทค จ ากัด 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท เอพีเอส จ ากัด 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรคลาส (เซ่ียงไฮ้) จ ากัด 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จ ากัด 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  
 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 แอร์โรเฟลกซ ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี  
 (เซ่ียงไฮ้) จ ากัด 
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จ ากัด 
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จ ากัด 
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ 
 (ประเทศไทย) จ ากัด 
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จ ากัด 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ตะวันออก ซินเทค จ ากัด 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด 
พ.ศ. 2537 – 2557  กรรมการ  
 บริษัท เอบริคอีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 17 แห่ง 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ครั้งท่ี 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งท่ี 2 : 25 ก.ค.59 

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 12 มิถุนายน 2561 

จ านวน 48,800,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.743 

 

 
 

 

 

 


