
  

ประวตัขิองกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

 

 ขา้พเจา้ นายอนุสรณ ์ธรรมใจ ในฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั ช.ทว ีดอล

ลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัที ่12 ตลุาคม 2555 ขอแจง้ขอ้มลูของขา้พเจา้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มลูส่วนตวั 
 1.1 หมายเลขประจาํตวัประชาชน 3-1005-01403-41-1 

 1.2 สญัชาตปิจัจบุนั ไทย 

 1.3 วนั/เดอืน/ปีเกดิ  2 มนีาคม 2509 อายุ 47 ปี 

 1.4 ทีอ่ยู่ปจัจบุนั เลขที ่7/528 หมูท่ี ่9 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170  

 1.5 อาชพี/สถานทีท่าํงานปจัจบุนั 

  - กรรมการอสิระ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

  - กรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

  - นกัวชิาการ / นกับรหิาร / นกัสือ่สารมวลชน 

  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

  - นกัวชิาการ / นกับรหิาร / นกัสือ่สารมวลชน 

  บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 1.6 วุฒกิารศึกษา 

  - ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ การเงนิและการพฒันา Fordham University New York, USA 

  - ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ Southeastern University 

  - ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์ Fordham University New York, USA 

  - ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร ์(เกยีรตนิิยม) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 1.7 ประวตักิารทาํงานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนั (ระบชุื่อบรษิทั ตาํแหน่ง ปี พ.ศ.) 

  2555 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

  2551 - 2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 

  2551 - 2554 กรรมการบรหิารกองทนุโทรคมนาคมเพือ่กจิการสาธารณะ USO 

  2551 - 2553 กรรมการและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

   ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

  2548 - 2550 กรรมการศูนยพ์ฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) 

   สาํนกันายกรฐัมนตร ี
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ประวตัขิองกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

 

 ขา้พเจา้ นายอาษา ประทปีเสน ในฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ของบรษิทั ช.ทว ีดอล

ลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2555 ขอแจง้ขอ้มลูของขา้พเจา้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มลูส่วนตวั 
 1.1 หมายเลขประจาํตวัประชาชน 3-1201-00641-35-4 

 1.2 สญัชาตปิจัจบุนั ไทย 

 1.3 วนั/เดอืน/ปีเกดิ  1 กรกฎาคม 2503 อายุ 52 ปี 

 1.4 ทีอ่ยู่ปจัจบุนั เลขที ่314/122 หมูท่ี ่5 แขวงทงุครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

 1.5 อาชพี/สถานทีท่าํงานปจัจบุนั 

  - กรรมการอสิระ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

  - กรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

  - รบัราชการ 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

 

 1.6 วุฒกิารศึกษา 

  - ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom 

  - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขา วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา วศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

  - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์สาขา การคลงั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ประวตักิารอบรมดา้นการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD: Institute of director) 

1. Director certification program: DCP 94/2007 

2. Finance for Non-finance-director: FND 37/2007 

3. Understanding fundamental financial statement 11/2007  

4. Audit committee program: ACP 39/2012 

5. Monitoring the internal audit function: MIA 13/2012  

6. Monitoring the system of internal control and risk management: MIR 13/2012 

7. Monitoring the quality of financial report: MFR 15/2012 

8. Monitoring fraud risk management: MFM 8/2012 
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1.7 ประวตักิารทาํงานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนั (ระบชุื่อบรษิทั ตาํแหน่ง ปี พ.ศ.) 

     17. 1 ทีท่าํงานในปจัจบุนั 

 2555 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

 2535 - ปจัจบุนั รบัราชการตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

 

     17.2 ประวตักิารทาํงานในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

- ทีป่รกึษาบรษิทั แอลพเีอน็ เพลทมลิ จาํกดั (มหาชน) 

- ทีป่รกึษาบรษิทั ไทยเอน็ดที ีจาํกดั (มหาชน) 

- ทีป่รกึษาดา้นการทดสอบ (NTD level III) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- ประธานร่างมาตรฐานดา้นการทดสอบโดยไมท่าํลายสาํนกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม 

- อปุนายกสมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย 

- นายกสมาคมการทดสอบโดยไมท่าํลายแห่งประเทศไทย  

- ประธานหน่วยรบัรองบคุลากรดา้นการทดสอบโดยไมท่าํลายแห่งประเทศไทย 

- Thailand- National Project Coordinator in NDT (IAEA-RCA) 

 



  

ประวตัขิองกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

 

 ขา้พเจา้ นายชชัวาล เตรยีมวจิารณก์ลุ ในฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ของบรษิทั ช.

ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัที ่5 มนีาคม 2556 ขอแจง้ขอ้มลูของขา้พเจา้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มลูส่วนตวั 
 1.1 หมายเลขประจาํตวัประชาชน 3-1415-00133-76-4 

 1.2 ส ัญชาตปิจัจบุนั ไทย 

 1.3 วนั/เดอืน/ปีเกดิ  5 กรกฎาคม 2507 อายุ 49 ปี 

 1.4 ทีอ่ยู่ปจัจบุนั 32/98 ซอยรุ่งเรอืง แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 12110 

 1.5 อาชพี/สถานทีท่าํงานปจัจบุนั 

  - กรรมการอสิระ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

  - กรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

  - รองกรรมการผูจ้ดัการ 

   บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 

  - กรรมการผูม้อีาํนาจ 

  บรษิทั เพลยไ์ซเบอรเ์กมส ์จาํกดั (บรษิทัย่อยของ บมจ.เอเซยีซอฟท ์คอรป์อเรช ัน่) 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  บรษิทั เอแคป แอด๊ไวเซอรี่ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั เอแคป แอด๊ไวเซอรี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 1.6 วุฒกิารศึกษา 

  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

  - ประกาศนียบตัรบณัฑติช ัน้สูง (การสอบบญัช)ี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

  - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 ประวตักิารอบรมดา้นการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD: Institute of director) 

1. Director Accreditation Program (DAP 20/2004) 

2. Audit Committee Program (ACP 2/2004) 

3. Director Certification Program ( DCP  174/2013) 
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1.7 ประวตักิารทาํงานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนั (ระบชุื่อบรษิทั ตาํแหน่ง ปี พ.ศ.) 

     17. 1 ทีท่าํงานในปจัจบุนั 

 2555 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน) 

 

 2555 - ปจัจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 

  2555 - ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีาํนาจ 

  บรษิทั เพลยไ์ซเบอรเ์กมส ์จาํกดั (บรษิทัย่อยของ บมจ.เอเซยีซอฟท ์คอรป์อเรช ัน่) 

  2551 – ปจัจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั เอแคป แอด๊ไวเซอรี่ จาํกดั (มหาชน) 

  2547 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอแคป แอด๊ไวเซอรี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

     17.2 ประวตักิารทาํงานในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

 - ท่ีปรึกษา (นอกเวลาราชการ) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  
 ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- ผูอ้าํนวยการสายงานการเงนิ (CFO) บรษิทั ท ีท ีแอนด ์ท ีจาํกดั (มหาชน) 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บรษิทั ท ีท ีแอนด ์ท ีจาํกดั (มหาชน) 

 - ผูจ้ดัการแผนกบญัช ีผูจ้ดัการแผนกผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทน ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนการงบประมาณ 

 ฝ่ายการเงนิและบญัช ี และเลขานุการคณะกรรมการพจิารณางบประมาณ  

         บรษิทั ท ีท ีแอนด ์ท ีจาํกดั (มหาชน) 

 - หวัหนา้แผนกบญัช ีบรษิทั ลากูน่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 

 - ผูช่้วยสมหุบ์ญัช ีบรษิทั พระนคร ยนตรการ จาํกดั 

 - เจา้หนา้ทีต่รวจสอบบญัช ีสาํนกังานสอบบญัช ีบรษิทั บญัชกีจิ จาํกดั 




