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

 

รองประธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
อายุ 69 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา      
 ปริญญาดุษฏีบณัฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเคม,ี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร,์ มหาวทิยาลัยเกริก 
ประวัติการอบรม 
 หลักสตูร CEO Insights – A Proven Process for Getting 

Real Team and Organization Results, อบรมภายใน
บริษัท 

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

Revisit, อบรมภายในบริษัท 
 หลักสตูร Talent Management & Succession Planning, 

อบรมภายในบริษัท 
 หลักสตูร ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 หลักสตูร ผู้บริหารระดับสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่น 16 

(วตท.), สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสตูร Senior Executive Program, Graduate 

Institute of Business  Administration of 
Chulalongkorn University 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
98/2012,สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ และ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง 
 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 VTH Australia Pty. Ltd. 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จ ากัด 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ  

    บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟลกซ์ อินเดีย 
 จ ากัด 

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร ์
 (รหัสนักวิจัย SA033) 
 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน     กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์  ยูเอสเอ จ ากัด 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท แอร์โรคลาส (เซี่ยงไฮ้) จ ากดั 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคช่ัน  
 แมททีเรียล (เจียงซู) จ ากัด 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร ์จ ากัด 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จ ากดั 
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ 
 เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จ ากัด 
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ ์จ ากัด 
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร ์
 (ประเทศไทย) จ ากัด 
พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จ ากัด 
พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ตะวันออก ซินเทค จ ากัด  
พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด  
พ.ศ.2554 – 2562  กรรมการ  
 บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
พ.ศ.2550 – 2558 กรรมการ  
 บริษัท แพททอน แอโร จ ากัด 
พ.ศ.2552 – 2558 กรรมการ  
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จ ากัด 
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนรวม 18 แห่ง 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ครั้งท่ี 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งท่ี 2 : 31 ก.ค.57, ครั้งท่ี 3 : 27 ก.ค.60, 
ครั้งท่ี 4: 23 ก.ค.63 
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
จ านวน 70,400,100 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.514 

นายภวัฒน์  วิทูรปกรณ์ 

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)330


