
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป�ี/รายงานประจ าป�ี 31 มีนาคม 2564 
  (แบบ 56-1 One Report) บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

นายธนาวัฒน์  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจสนับสนุนอืน่ๆ  
อายุ 47 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประวัติการอบรม  
 หลักสตูร Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลักสตูร Executive Development : Strategy Revisit 
Program “Innovative Leadership & Unleash 
Potential”, อบรมภายในบริษัท 

 หลักสตูร Executive Leadership & Group Strategy 
Revisit, อบรมภายในบริษัท 

 หลักสตูร Talent Management & Succession Planning, 
อบรมภายในบริษัท 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 
121/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
     บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากดั 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ 
 บริษัท เอพีเอส จ ากัด 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคช่ัน  
 แมททีเรียล (เจียงซู) จ ากัด 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรคลาส (เซี่ยงไฮ้) จ ากดั 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จ ากัด 
พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ 
 เทคโนโลย ี(เซี่ยงไฮ้) จ ากัด 
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
จ านวน 29,400,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.050 

นางสาวรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อายุ 50 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 ปริญญาโท MBA International Business, Saginaw 

Valley State University, MI, USA  
 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประวัติการอบรม 
 กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบรหิารจดัการ

ข้อมูลส่วนบุคคล, อบรมภายในบรษิัท 
 Transfer Pricing, อบรมภายในบริษัท   
 หลักสตูร Executive Development : Strategy Revisit 

Program “Innovative Leadership & Unleash 
Potential”, อบรมภายในบริษัท 

 หลักสตูร CEO Insights – A Proven Process for Getting 
Real and Organization Results, อบรมภายในบริษัท 

 หลักสตูร Executive Leadership & Group Strategy 
Revisit, อบรมภายในบริษัท 

 หลักสตูร Talent Management & Succession Planning, 
อบรมภายในบริษัท 

 หลักสตูร Update COSO Enterprise Risk Management : 
Integrating with Strategy and Performance, ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หลักสตูร การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์, สถาบันบัณฑติ
พัฒน บริหารศาสตร ์

 หลักสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 5, 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลักสตูรสาระส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับปี 2560, อบรมภายในบรษิัท 

 หลักสตูร Chief Financial Officer Certification Program, 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

 หลักสตูร Director Certification Program – (DCP) รุ่นที ่
98/2013, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เบสท์ อาร์คิเทคเชอรอล ไลท์ติ้ง 
  จ ากัด 
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 
จ านวน 14,700,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.525 
 

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)338


