
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 
 

 
 

รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 
 

 
ช่ือ  นายวชัรา ตนัตริยานนท ์
อาย ุ61 ปี  สญัชาติ ไทย 
ประวติัศึกษา 
 ปรญิญาโท Master of Science in Management 

Administration, Northrop University, California, USA 
ประวติัการอบรม 
 หลกัสตูร Audit Committee and Continuing 

Development Program (ACP) รุน่ที ่41/2012, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
รุน่ที ่8/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
(MFR) รุน่ที ่16/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
รุน่ที ่13/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR) รุน่ที ่13/2012, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่
94/2007, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ. 2560 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร  
 บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการอสิระ 
                           บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสริช์  
 คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์  
 เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – 2560 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
 (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
พ.ศ. 2559 – 2559 ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 – 2556 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ
 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  
 เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560 – ปจัจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
 สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
 (คปภ.)  
พ.ศ. 2557 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
 กรงุไทยจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษา 
 ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
 กระทรวงการคลงั 
 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)42



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 
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ช่ือ  นายวชัรา ตนัตริยานนท ์
อายุ 61 ปี  สญัชาติ ไทย 
ประวติัศึกษา 
 ปรญิญาโท Master of Science in Management 

Administration, Northrop University, California, USA 
ประวติัการอบรม 
 หลกัสตูร Audit Committee and Continuing 

Development Program (ACP) รุน่ที ่41/2012, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
รุน่ที ่8/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
(MFR) รุน่ที ่16/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
รุน่ที ่13/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR) รุน่ที ่13/2012, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่
94/2007, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ. 2560 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร  
 บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการอสิระ 
                           บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสริช์  
 คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์  
 เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – 2560 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
 (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
พ.ศ. 2559 – 2559 ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 – 2556 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ
 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  
 เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560 – ปจัจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
 สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
 (คปภ.)  
พ.ศ. 2557 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
 กรงุไทยจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษา 
 ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
 กระทรวงการคลงั 
 

 

 
 

นายวชัรา ตนัตริยานนท ์
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2551 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษา  
 บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษา    
 บรษิทั เอช แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2549 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษา 
 บรษิทั ดบัเบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559- 2559 ทีป่รกึษารฐัมนตร ี  
 กระทรวงเทคโนโลยแีละการสือ่สาร 
พ.ศ. 2552 – 2558  ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ 
 ธนาคารออมสนิ 

 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้: กรรมการอสิระ 
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 5 ปี 11 เดอืน  
 การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั: 500,000 หุน้ 
 ประวตักิารเขา้รว่มประชมุปีทีผ่่านมา:  

 - จ านวน 5 ครัง้ตอ่การประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 5 ครัง้ 
 - จ านวน 12 ครัง้ตอ่การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้หมด 12 ครัง้ 

 สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา: ไมม่ ี
 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั: ไมม่ ี
 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่: ไมม่ ี
 ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนั หรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา: ไมม่ ี
 กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า: ไมม่ ี
 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ี หรอืทีป่รกึษากฎหมาย: ไมม่ ี
 ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ: ไมม่ ี
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 
 

 
ช่ือ นายธนะชยั  สนัติชยักลู 
อายุ  65 ปี สญัชาติ ไทย 
ประวติัการศึกษา      
 ปรญิญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (ตน้ทนุ) คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช,ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัช ีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช,ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้ว

ไกลสูค่วามยัง่ยนื สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.รุ่นที ่11), สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที ่
1), สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่
18/2002, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
   บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
  (มหาชน) 

พ.ศ.2561 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ  
  บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2560 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั สาลี ่พริน้ทต์ิง้ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการอสิระ    
 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
 จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2556 – 2558    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 บรษิทั แอล ด ีซ ีเดนทลั จ ากดั (มหาชน) 
 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ   
                           บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ  
 บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ   
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร   
 บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษากลุ่มบรษิทั   
 บรษิทั วไีอว ีอนิเตอรเ์คม จ ากดั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร    
 ศนูยห์นงัสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษา    
 กลุ่มอุตสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ์
 กระดาษ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการท าบญัช ี
 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์  
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษา   
 สมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
 การบญัชแีหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ช่ือ นายธนะชยั  สนัติชยักลู 
อายุ  65 ปี สญัชาติ ไทย 
ประวติัการศึกษา      
 ปรญิญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (ตน้ทนุ) คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช,ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัช ีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช,ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้ว

ไกลสูค่วามยัง่ยนื สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.รุ่นที ่11), สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที ่
1), สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่
18/2002, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
   บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
  (มหาชน) 

พ.ศ.2561 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ  
  บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2560 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั สาลี ่พริน้ทต์ิง้ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการอสิระ    
 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
 จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2556 – 2558    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 บรษิทั แอล ด ีซ ีเดนทลั จ ากดั (มหาชน) 
 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ   
                           บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ  
 บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ   
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร   
 บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษากลุ่มบรษิทั   
 บรษิทั วไีอว ีอนิเตอรเ์คม จ ากดั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร    
 ศนูยห์นงัสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษา    
 กลุ่มอุตสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ์
 กระดาษ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการท าบญัช ี
 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์  
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษา   
 สมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
 การบญัชแีหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 

 
 

นายธนะชยั  สนัติชยักลู 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2553 – ปจัจุบนั   ทีป่รกึษา     
  สมาคมการพมิพไ์ทย   
พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา     
   สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ าหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย   
พ.ศ. 2559 – ก.ค.2561   กรรมการ    
   บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
พ.ศ. 2559 – เม.ย.2561  กรรมการ    
   บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – 2559    ทีป่รกึษากลุ่มบรษิทั  
   กลุ่มบรษิทั บรษิทั เดอะ มาเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จ ากดั (มหาชน)   
พ.ศ. 2555 – 2557    ทีป่รกึษากลุ่มบรษิทั   
   บรษิทั น ้ามนับรโิภคไทย จ ากดั 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้: กรรมการอสิระ 
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 5 ปี 11 เดอืน  
 การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั: ไมม่ ี
 ประวตักิารเขา้รว่มประชุมปีทีผ่่านมา:  

 - จ านวน 5 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 5 ครัง้ 
 - จ านวน 4 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 4 ครัง้ 
 - จ านวน 2 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด 2 ครัง้ 

 สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา: ไม่ม ี
 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั: ไมม่ ี
 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่: ไม่ม ี
 ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา: ไม่ม ี
 กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า: ไม่ม ี
 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ี หรอืทีป่รกึษากฎหมาย: ไมม่ ี
 ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ: ไม่ม ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 
 
 

 
 

รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ในครัง้น้ี 
 

 
ช่ือ นายช านาญ  วิทูรปกรณ์ 
อายุ  58 ปี  สญัชาติ ไทย 
ประวติัการศึกษา      
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวสัดุศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร CEO Insights – A Proven Process for 

Getting Real Team and Organization Results 2562, 
PacRim Group 

 หลกัสตูร TDRI EIS Exclusive Briefing, TDRI 
 หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy 

Revisit, อบรมภายในบรษิทั 
 หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning, 

อบรมภายในบรษิทั 
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่นที ่6/2017, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่
94/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั กรรมการ และ  
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทาลสิ เทค จ ากดั 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั เอพเีอส จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั ซนัก ิอสีเทริน์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซีย่งไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 – ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จ ากดั 
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั  
พ.ศ. 2544 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ. 2542 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี 
 (เซีย่งไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2539 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบัเบอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2538 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั 
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ช่ือ นายช านาญ  วิทูรปกรณ์ 
อายุ  58 ปี  สญัชาติ ไทย 
ประวติัการศึกษา      
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวสัดุศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร CEO Insights – A Proven Process for 

Getting Real Team and Organization Results 2562, 
PacRim Group 

 หลกัสตูร TDRI EIS Exclusive Briefing, TDRI 
 หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy 

Revisit, อบรมภายในบรษิทั 
 หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning, 

อบรมภายในบรษิทั 
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่นที ่6/2017, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่
94/2012, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2535 – ปจัจุบนั กรรมการ และ  
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทาลสิ เทค จ ากดั 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั เอพเีอส จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั ซนัก ิอสีเทริน์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซีย่งไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 – ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จ ากดั 
พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2548 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั  
พ.ศ. 2544 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ. 2542 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี 
 (เซีย่งไฮ)้ จ ากดั 
พ.ศ. 2539 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบัเบอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2538 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั 
 

 

 
 

 
พ.ศ. 2538 – ปจัจุบนั กรรมการ  
 บรษิทั ซมูริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 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  
 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – 2557  กรรมการ  
 บรษิทั เอบรคิอสีเทริน์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้: กรรมการ 
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 5 ปี 11 เดอืน  

 การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั: 48,800,000 หุน้ 
 ประวตักิารเขา้รว่มประชุมปีทีผ่่านมา:  

 - จ านวน 5 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 5 ครัง้ 
 - จ านวน 11 ครัง้ต่อการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด 12 ครัง้ 

 สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา: ไม่ม ี
 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั: ไมม่ ี
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