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ชื�อ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 

อายุ       67  ปี  สญัชาติ  ไทย 

ประวติัการศึกษา            

 ปริญญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  
 Master of Education Curriculum and Teaching 

Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), 
Beijing Language and Cultural University) 
 ปริญญาตรี นติิศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 
 Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & 
Economics), Beijing Language and Cultural University 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ   

 หลักสูตร IAASB’s work plan and value of the users of 

financial statements, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation 

Program (BNCP) รุนที่ 3/2017, สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหมกาว
ไกลสูความยั่งยืนสภาวชิาชีพบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ 
 หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for 
the Year End  สภาวชิาชพีบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 
81/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Audit Committee and Continuing 
Development Program(ACP) รุนที1่2/2006, สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 
24/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตสภา 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการอิสระ    
 บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จาํกัด
 (มหาชน) 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการอิสระ    
 บริษัท โรงพมิพตะวันออก จํากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
 บริษัท ยูซติี้ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอิสระ 
 บริษัท กรุงไทยคารเรนทแอนดลีส 
 จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอิสระ 
       บริษัท ซินเทคคอนสตรัคชั่น จํากัด 
       (มหาชน) 
พ.ศ.2556 – 2559 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอิสระ 
 บริษัท หลักทรัพยเมอรชั่น พารทเนอร    
  จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการอิสระ  
  บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทนุ  
 เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท โบทเฮาสหัวหิน จํากัด 
พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน Executive Partner และกรรมการ 
 บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จํากัด 
พ.ศ.2555 – 2562 กรรมการ 
 บริษัท อมาทารา อะ เดสทิเนชั่น 
 สปา จํากัด 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 37
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กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน  

พ.ศ.2553 – 2562   กรรมการ 
    บริษัท มาตราด จาํกัด (มหาชน) 
พ.ศ.2549 – 2562   กรรมการ 
    บริษัท รีสอรท โฮลด้ิง จํากัด 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้: กรรมการอิสระ 
 จํานวนปีที่ดํารงตําแหนง:6 ปี 11 เดือน  
 การถือครองหลักทรัพยของบริษทั: ไมม ี

 ประวัติการเขารวมประชุมปีที่ผานมา:  

 - จํานวน 6 ครั้งตอการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง 
 - จํานวน 4 ครัง้ตอการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง 
 - จํานวน 11 ครั้งตอการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมด 12 ครั้ง 
 - จํานวน 3 ครัง้ตอการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทั้งหมด 3 ครั้ง 

 สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา: ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบรษิัทอื่นทีอ่าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมม ี

 ความสัมพันธทางครอบครัวกบัผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ: ไมม ี

 ความสัมพันธกับบริษัท/บรษิัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรอืในชวง 2 ปีที่ผานมา: ไมม ี

 กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา: ไมม ี

 ผูใหบริการทางวชิาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  หรือที่ปรึกษากฎหมาย: ไมม ี

 ความสัมพันธทางธุรกจิทีม่ีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาทีไ่ดอยางเปนอิสระ: ไมม ี
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กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน  

พ.ศ.2553 – 2562   กรรมการ 
    บริษัท มาตราด จาํกัด (มหาชน) 
พ.ศ.2549 – 2562   กรรมการ 
    บริษัท รีสอรท โฮลด้ิง จํากัด 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้: กรรมการอิสระ 
 จํานวนปีที่ดํารงตําแหนง:6 ปี 11 เดือน  
 การถือครองหลักทรัพยของบริษทั: ไมม ี

 ประวัติการเขารวมประชุมปีที่ผานมา:  

 - จํานวน 6 ครั้งตอการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง 
 - จํานวน 4 ครัง้ตอการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง 
 - จํานวน 11 ครั้งตอการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมด 12 ครั้ง 
 - จํานวน 3 ครัง้ตอการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทั้งหมด 3 ครั้ง 

 สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา: ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบรษิัทอื่นทีอ่าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมม ี

 ความสัมพันธทางครอบครัวกบัผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ: ไมม ี

 ความสัมพันธกับบริษัท/บรษิัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรอืในชวง 2 ปีที่ผานมา: ไมม ี

 กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา: ไมม ี

 ผูใหบริการทางวชิาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  หรือที่ปรึกษากฎหมาย: ไมม ี

 ความสัมพันธทางธุรกจิทีม่ีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาทีไ่ดอยางเปนอิสระ: ไมม ี
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ชื�อ นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 
อายุ       68 ปี  สญัชาติ  ไทย 
ประวติัการศึกษา            

 ปริญญาดุษฏบีัณฑิตกติตมิศักดิ ์สาขาวิศวกรรมเคมี, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกริก 
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ   

 หลักสูตร CEO Insights – A Proven Process for 
Getting Real Team and Organization Results, 
อบรมภายในบริษทั 

 หลักสูตร TDRI EIS Exclusive Briefing, สถาบัน 
TDRI  

 หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy 
Revisit, อบรมภายในบริษัท 

 หลักสูตร Talent Management & Succession 
Planning, อบรมภายในบรษิัท 

 หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง, 
สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุน 16 (วตท.), สถาบันวทิยาการตลาดทุน 

 หลักสูตร Senior Executive Program, Graduate 
Institute of Business  Administration of 
Chulalongkorn University 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุนที่ 98/2012,สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  
 และประธานเจาหนาที่บรหิาร 
            บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จาํกัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  
         บริษัท แอรโรคลาส ยูเอสเอ จํากัด 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  

       บริษัท เอแอลพี แอรโรเฟลกซ  
 อินเดีย จํากัด 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน นักวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร 
 (รหัสนักวิจัย SA033) 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท วทิูรปกรณ โฮลดิ้ง จํากัด 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน     กรรมการ  
 บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด 
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท แอรโรเฟลกซ  ยูเอสเอ จาํกัด 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท แอรโรคลาส (เซ่ียงไฮ) จาํกัด 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอรโรเซล คอนสตรัคชั่น  
 แมททีเรียล (เจียงซู) จํากัด 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
 บริษัท อีพจีี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท เอสโก เซอรวิส จํากัด 
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท อีสเทิรน โพลแีพค จํากัด 
พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอรโรเฟลกซโพลีเมอร 
 เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ) จํากัด 
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ซีออน แอดวานซ โพลีมกิซ จํากัด 
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ซูมิรโิกะ อีสเทิรน รับเบอร
 (ประเทศไทย) จํากัด 
พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด) จํากัด 
พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ตะวันออก ซินเทค จํากัด  
 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 39
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กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2535 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  
   บริษัท แอรโรคลาส จํากัด  
พ.ศ.2554 – 2562  กรรมการ  
   บริษัท ซันกิ อีสเทิรน (ไทยแลนด) จํากัด 
พ.ศ.2550 – 2558 กรรมการ  
   บริษัท แพททอน แอโร จํากัด 
พ.ศ.2552 – 2558 กรรมการ  
   บริษัท อีสเทิรน โพลีเทค จํากัด 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้: กรรมการ 
 จํานวนปีที่ดํารงตําแหนง:6 ปี 11 เดือน  
 การถือครองหลักทรัพยของบริษทั: จํานวน 70,400,100 หุน  
 ประวัติการเขารวมประชุมปีที่ผานมา:  
 - จํานวน 5 ครั้งตอการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง 

 สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา: ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบรษิัทอื่นทีอ่าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมม ี
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กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2535 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  
   บริษัท แอรโรคลาส จํากัด  
พ.ศ.2554 – 2562  กรรมการ  
   บริษัท ซันกิ อีสเทิรน (ไทยแลนด) จํากัด 
พ.ศ.2550 – 2558 กรรมการ  
   บริษัท แพททอน แอโร จํากัด 
พ.ศ.2552 – 2558 กรรมการ  
   บริษัท อีสเทิรน โพลีเทค จํากัด 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้: กรรมการ 
 จํานวนปีที่ดํารงตําแหนง:6 ปี 11 เดือน  
 การถือครองหลักทรัพยของบริษทั: จํานวน 70,400,100 หุน  
 ประวัติการเขารวมประชุมปีที่ผานมา:  
 - จํานวน 5 ครั้งตอการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง 

 สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา: ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบรษิัทอื่นทีอ่าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมม ี

ส่ิงที่สงมาดวย หมายเลข 5 
 
 

รายละเอียดกรรมการที�เสนอให้แต่งตั �งในครั �งนี�  

 

 
ชื�อ นายเอกวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 
อายุ       54 ปี  สญัชาติ  ไทย 
ประวติัการศึกษา    

 ปริญญาโท การบรหิารระหวางประเทศ, University of 
Dallas 
 ปริญญาตรี การตลาด, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ   

 หลักสูตร Executive Development : Strategy Revisit 
Program “Innovative Leadership & Unleash Potential”, 
อบรมภายในบริษทั 
 หลักสูตร Corporate Innovation Summit – CIS 2019, 
อบรมภายนอกบรษิัท 
 หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy 
Revisit, อบรมภายในบริษัท 
 หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, 
อบรมภายในบริษทั 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุนที่ 
106/2013, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2521 – ปจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จาํกัด 
 (มหาชน) 
กิจการที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2560 – ปจจุบัน  กรรมการ 
                           บรษิัท เอกวดี จํากัด 

พ.ศ.2555 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท วทิูรปกรณ โฮลดิ้ง จํากัด   
พ.ศ.2555 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด 
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
 บริษัท แอรโรคลาส (เซ่ียงไฮ) จาํกัด 
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.  
พ.ศ.2552 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท อีสเทิรน โพลีเทค จํากัด 
พ.ศ.2549 – ปจจุบัน  กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ  
 บริษัท อีพจีี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด   
พ.ศ.2548 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท เอสโก เซอรวิส จํากัด 
พ.ศ.2544 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท อีสเทิรน โพลแีพค จํากัด 
พ.ศ.2537 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด) จํากัด 
พ.ศ.2535 – ปจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ตะวันออก ซินเทค จํากัด 
พ.ศ.2535 – ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  
 บริษัท แอรโรคลาส จํากัด 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้: กรรมการ 
 จํานวนปที่ดํารงตําแหนง:6 ป 11 เดือน  
 การถือครองหลักทรัพยของบริษทั: จํานวน 40,400,000 หุน  
 ประวัติการเขารวมประชุมปที่ผานมา:  
- จํานวน 5 ครั้งตอการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง 
- จํานวน 9 ครัง้ตอการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงทั้งหมด 12 ครัง้ 

 สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือ
บริษัทยอยเปนคูสัญญา: ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบรษิัทอื่นทีอ่าจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมม ี

 
 
 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 41


