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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้
 
ชื่อ   นายพนัธุ์ชยั วฒันชยั 
ปัจจุบันอาย ุ  63 ปี  
สัญชาต ิ  ไทย 
 
ประวัติการศึกษา      

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐเอกชน และการเมือง 2549 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- โรงเรียนนกัปกครองระดบัสงูรุ่นท่ี 34 วิทยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง มท. 
- โรงเรียนนายอ าเภอรุ่นท่ี 32 วิทยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง มท. 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการท างานด้านธุรกิจ 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2555 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา     สถาบนัสง่เสริมและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงัพระสบืสาน 

แนวพระราชด าริ 
2555 – ปัจจบุนั อนกุรรมการประชากรและการพฒันา  คณะกรรมาธิการสาธารณสขุ วฒุิสภา 
2554 – ปัจจบุนั อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบั ส านกังาน กพร. ส านกันายกรัฐมนตรี 
  ภมูิภาคและท้องถ่ิน 
2555  กรรมการสรรหากรรมการนโยบาย  องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (Thai PBS) 
2554 – 2555 อนกุรรมการพิจารณาคดัเลอืกบคุคล หนว่ยงาน คณะกรรมการเอกลกัษณ์แหง่ชาต ิ
  และโครงการดีเดน่ของชาต ิ
2554 – 2555 รองปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรี 
2548 – 2554 ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี  ส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรี 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
    กรรมการอิสระ 
 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
    3  ปี 
 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
    ไมม่ี 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา 
    จ านวน  6  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด  7  ครัง้ 
 



  

 
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

 
ชื่อ   นายธีระวฒัน์  วิทรูปกรณ์ 
ปัจจุบันอาย ุ  56  ปี  
สัญชาต ิ  ไทย 

ประวัติการศึกษา      
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวัติการท างานด้านธุรกิจ 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2534 – ปัจจบุนั บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป     กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั บริษัท วิทรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั      กรรมการ  
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั     กรรมการ  
พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั บริษัท อีสเทิร์น โพลเีทค จ ากดั    กรรมการ  
พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั บริษัท โฟร์-เอส (2007) จ ากดั    กรรมการ  
พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ีอาร์.เอส.เซอร์วิส    หุ้นสว่นผู้จดัการ 
พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั บริษัท อีพีจี อินโนเวชนั เซ็นเตอร์ จ ากดั   กรรมการ  
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จ ากดั     กรรมการ  
พ.ศ. 2544 – ปัจจบุนั บริษัท อีสเทิร์น โพลแีพค จ ากดั    กรรมการผู้จดัการและกรรมการ 
พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลเีมอร์ เทคโนโลยี (เซียงไฮ้) จ ากดั  กรรมการ  
พ.ศ. 2537 – ปัจจบุนั บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จ ากดั    กรรมการ  
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั บริษัท ตะวนัออก ซินเทค จ ากดั    กรรมการ  
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั บริษัท แอร์โรคลาส จ ากดั     กรรมการ  

พ.ศ. 2537 – 2557  บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   กรรมการ 
การท างานด้านสงัคม 
พ.ศ. 2540 – ปัจจบุนั รองเลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
    กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
    3  ปี  
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
    หุ้นสามญัจ านวน    63,000,100   หุ้น  
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา 
    จ านวน  7  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด  7  ครัง้ 



รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้
 
ชื่อ   รศ.ดร.เฉลยีว  วิทรูปกรณ์ 
ปัจจุบันอาย ุ  52  ปี  
สัญชาต ิ  ไทย 
 
ประวัติการศึกษา  
- Associate Professor in Business  Administration, California University, Los Angeles, USA 
- Doctor of Business Administration, International American University, USA 
- Doctor of Philosophy (PhD) in Public Administration, California University, USA 
- ปริญญาโท สงัคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
พ.ศ.2556      โครงการอบรม IR Professional Certification Program รุ่นท่ี 2   (IR2/2013), สภาวิชาชีพบญัชีในพรบรมราชปูถมัภ์ 
พ.ศ.2554      หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์เครือขา่ยความมัน่คงระดบัผู้บริหาร รุ่นท่ี 2  กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
พ.ศ.2553      การก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนสถาบนัพฒันากรรมการและ 
                      ผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (หลกัสตูร PDI) สถาบนัพระปกเกล้า 
พ.ศ.2552  Director Certification Program – DCP 117/2009,/Financial Statements for Director – FSD 5/2009,/Role of the 

Compensation  Committee – RCC 8/2009, /Successful Formulation & Execution of Strategy – SFE 5/2009, สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ประวัติการท างานด้านธุรกิจ 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
2535 – ปัจจบุนั  บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป   กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั นกัวิจยัแหง่ชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์  นกัวิจยัแหง่ชาติ (รหสันกัวิจยั: NU 327)  
กรรมการ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั Academic Committee of California University, USA (Thailand)  
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั บริษัท วิทรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั บริษัท อีสเทิร์น โพลเีทค จ ากดั 
พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั กิจกรรมร่วมค้า อี เอ็ม เอ 
พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั บริษัท แพททอน แอโร จ ากดั 
พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั บริษัท อีพีจี อินโนเวชนั เซ็นเตอร์ จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จ ากดั 
พ.ศ. 2544 – ปัจจบุนั บริษัท อีสเทิร์น โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลเีมอร์ เทคโนโลยี (เซียงไฮ้) จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – ปัจจบุนั บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จ ากดั/ 
พ.ศ. 2537 – ปัจจบุนั บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์นการ์เมนท์ จ ากดั/ 
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั บริษัท ตะวนัออก ซินเทค จ ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั บริษัท แอร์โรคลาส จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – 2557  บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
 



ประวตัิการสอนในฐานะอาจารย์พิเศษ  พ.ศ. 2546 – ปัจจบุนั 
-  โครงการบณัฑิตศกึษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกต)ิ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
-  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ (ทา่พระจนัทร์) 
-  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
-  โครงการปริญญาโทนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญัญบรีุ 
-  หลกัสตูรนายทหารอาวโุส โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
    กรรมการ 
 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
    3  ปี 
 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
    หุ้นสามญัจ านวน   54,600,000  หุ้น 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา 
    จ านวน  7  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด  7  ครัง้ 
 


