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นายเฉลียว  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจ
และการลงทุน  
อายุ 58 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 Doctor of Business Administration, International 

American University, USA 
 Doctor of Philosophy in Public Administration, New 

York University and California University, USA 
 ปริญญาโท สังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ ภาควิชาการตลาด, มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสตูร TDRI EIS Exclusive Briefing, สถาบัน TDRI 
 หลักสตูร Executive Leadership & Group Strategy 

Revisit, อบรมภายในบริษัท 
 หลักสตูร Talent Management & Succession Planning, 

อบรมภายในบริษัท 
 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 

(วตท.), สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 โครงการอบรมนักลงทุนสมัพันธ์มอือาชีพ IR Professional 

Certification Program รุ่นที่ 2 (IR2/2013), สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

 หลักสตูรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร 
รุ่นที่ 2, กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  

 หลักสตูรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน, สถาบันพัฒนา
กรรมการและ ผู้บรหิารระดับสูงภาครัฐ (หลักสูตร PDI) 
สถาบัน พระปกเกล้า 

 หลักสูตร Director Certification Program - DCP 
117/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Financial Statements for Director - FSD 
5/2009, สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Role of the Compensation Committee - RCC 
8/2009,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Successful Formulation & Execution of 
Strategy - SFE 5/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Project Financing 2012 Conference: 
Focusing on Energy & Infrastructure Sectors, ASIA 
BUSINESS CONNECT 

 หลักสตูร MODERN MARKETING MANAGEMENT รุ่นที่ 
15,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ และรองประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร สาย

พัฒนาธุรกิจและการลงทุน  
  บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง 
 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
  (รหัสนักวิจัย: NU 327)  
พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จ ากัด 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร ์จ ากัด 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จ ากดั 
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ   
 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จ ากัด 
พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ตะวันออก ซินเทค จ ากัด 
พ.ศ.2550 – 2559 กรรมการ   
 บริษัท แพททอน แอโร จ ากัด 
พ.ศ.2537 – 2559  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์นการ์เมนท์ จ ากัด 
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนรวม 10 แห่ง 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ครั้งท่ี 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งท่ี 2 : 25 ก.ค.58, ครั้งท่ี 3 : 25 ก.ค.61 
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
จ านวน 54,121,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.933 
  

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)336


