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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 

  

 

รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 
 

ช่ือ  นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู       
ปัจจบุนัอาย ุ 65 ปี  

สญัชาติ  ไทย 
 

ประวติัการศึกษา  
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), 

Beijing Language and Cultural University) 

 Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Language and Cultural University 

 เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติสภา 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้วไกลสูค่วามยัง่ยนื  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 หลกัสตูร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่81/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development (ACP) รุ่นที ่12/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่24/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2547 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ทแ์อนดล์สี จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2546 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั ซนิเทคคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 –   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ     บรษิทั เอควิ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560    
   

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ 
         พารท์ เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ      บรษิทั อมาทารา อะ เดสทเินชัน่ สปา จ ากดั 

พ.ศ. 2553 – ปจัจุบนั  กรรมการ      บรษิทั มาตราด จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัยเ์มอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 

                  (มหาชน) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 

  

 

รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 
 

ช่ือ  นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู       
ปัจจบุนัอาย ุ 65 ปี  

สญัชาติ  ไทย 
 

ประวติัการศึกษา  
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), 

Beijing Language and Cultural University) 

 Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Language and Cultural University 

 เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติสภา 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้วไกลสูค่วามยัง่ยนื  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 หลกัสตูร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่81/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development (ACP) รุ่นที ่12/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่24/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2547 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ทแ์อนดล์สี จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2546 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั ซนิเทคคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 –   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ     บรษิทั เอควิ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560    
   

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ 
         พารท์ เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ      บรษิทั อมาทารา อะ เดสทเินชัน่ สปา จ ากดั 

พ.ศ. 2553 – ปจัจุบนั  กรรมการ      บรษิทั มาตราด จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัยเ์มอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 

                  (มหาชน) 
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พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั  กรรมการ       บรษิทั รสีอรท์ โฮลดิง้ จ ากดั 

พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั ยซูติี ้จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  กรรมการ      บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จ ากดั 

พ.ศ. 2547 – ปจัจุบนั  กรรมการ      บรษิทั อนัดามนั ลองบชี รสีอรท์ จ ากดั 

พ.ศ. 2540 – ปจัจุบนั  Executive Partner และกรรมการ    บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติง้ จ ากดั  
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 
กรรมการอสิระ 

 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
   4 ปี  
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
   ไม่ม ี
 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปีท่ีผา่นมา 
   จ านวน   6  ครัง้ต่อการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 6 ครัง้ 
   จ านวน   6  ครัง้ต่อการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 6 ครัง้ 
   จ านวน  10 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด 12 ครัง้ 
   จ านวน   3  ครัง้ต่อการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด 3 ครัง้ 
 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 
   ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
   ไม่ม ี
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
   ไม่ม ี
 

ความสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรอืในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา    
   ไม่ม ี
 

กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดือนประจ า 
   ไม่ม ี
 

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืท่ีปรกึษากฎหมาย 
   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 
   ไม่ม ี
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 

 

ช่ือ   นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
ปัจจบุนัอาย ุ  66  ปี  
สญัชาติ   ไทย 
 
ประวติัการศึกษา  
 ปรญิญาดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกรกิ 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่น 16 (วตท.) โดยสถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่98/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2521 – ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2557 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รคลาส ยเูอสเอ จ ากดั 
พ.ศ. 2557 – ปจัจุบนั  กรรมการ         บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ ์อนิเดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ ยเูอสเอ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั ซนัก ิอสีเทริน์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จ ากดั 
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
พ.ศ. 2544 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ. 2542 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้  จ ากดั 
พ.ศ. 2538 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2538 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั  
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั  
พ.ศ. 2550 – 2558  กรรมการ          บรษิทั แพททอน แอโร จ ากดั 
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 

 

ช่ือ   นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
ปัจจบุนัอาย ุ  66  ปี  
สญัชาติ   ไทย 
 
ประวติัการศึกษา  
 ปรญิญาดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกรกิ 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่น 16 (วตท.) โดยสถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่98/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2521 – ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2557 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รคลาส ยเูอสเอ จ ากดั 
พ.ศ. 2557 – ปจัจุบนั  กรรมการ         บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ ์อนิเดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ ยเูอสเอ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั ซนัก ิอสีเทริน์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จ ากดั 
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
พ.ศ. 2544 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ. 2542 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้  จ ากดั 
พ.ศ. 2538 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2538 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการ          บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั  
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ          บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั  
พ.ศ. 2550 – 2558  กรรมการ          บรษิทั แพททอน แอโร จ ากดั 

 

 
 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 

  

พ.ศ. 2552 – 2558  กรรมการ          บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – 2557  กรรมการ          บรษิทั เอบรคิ อสีเทริน์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 
   กรรมการ 
 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
   4 ปี  
 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
   หุน้สามญัจ านวน  70,400,100 หุน้  
 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปีท่ีผา่นมา 
   จ านวน  6  ครัง้ต่อการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 6 ครัง้ 
 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 
   ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
   ไม่ม ี
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 

 
ช่ือ   นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
ปัจจบุนัอาย ุ  52  ปี  
สญัชาติ   ไทย 
 

ประวติัการศึกษา  
 ปรญิญาโท การบรหิารระหว่างประเทศ University of Dallas 

 ปรญิญาตร ีการตลาด มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่106/2013  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการและรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ     Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.  
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั  กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั   
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
พ.ศ. 2542 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี 
       (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จ ากดั 
พ.ศ. 2544 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – 2557   กรรมการ     บรษิทั เอบรคิ อสีเทริน์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 
   กรรมการ 
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 

 
ช่ือ   นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
ปัจจบุนัอาย ุ  52  ปี  
สญัชาติ   ไทย 
 

ประวติัการศึกษา  
 ปรญิญาโท การบรหิารระหว่างประเทศ University of Dallas 

 ปรญิญาตร ีการตลาด มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่106/2013  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการและรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ     Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.  
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั  กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั   
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
พ.ศ. 2542 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี 
       (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จ ากดั 
พ.ศ. 2544 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการ     บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – 2557   กรรมการ     บรษิทั เอบรคิ อสีเทริน์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 
   กรรมการ 
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
   4 ปี  
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
   หุน้สามญัจ านวน  40,400,000 หุน้   
 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปีท่ีผา่นมา 
   จ านวน  4  ครัง้ต่อการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 6 ครัง้ 
   จ านวน  6  ครัง้ต่อการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด 12 ครัง้ 
 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 
   ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
   ไม่ม ี
 
 
 
 


