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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 
 ข้าพเจ้า นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช.ทวี 
ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01403-41-1 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกดิ  2 มีนาคม 2509 อายุ 48 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 7/528 หมู่ท่ี 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบนั 
  - กรรมการอิสระ 
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  - นักวิชาการ / นักบริหาร / นกัสื่อสารมวลชน 
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 1.6 วุฒิการศึกษา 
  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University New York, USA 
  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University 
  - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University New York, USA 
  - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
  2551 - 2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
  2551 - 2554 กรรมการบริหารกองทุนโทรคมนาคมเพื่อกิจการสาธารณะ USO 
  2551 - 2553 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
  2548 - 2550 กรรมการศูนย์พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
   สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 
 ข้าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช.ทวี ดอลลา
เซียน จํากัด (มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00641-35-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  1 กรกฎาคม 2503 อายุ 53 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบนั 
  - กรรมการอิสระ 
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  - กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  - รับราชการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 1.6 วุฒิการศึกษา 
  - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom 
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 

 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
       17. 1 ท่ีทํางานในปัจจุบัน 
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  2535 - ปัจจุบัน รับราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 
 ข้าพเจ้า นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช.ทวี ดอล
ลาเซียน จํากัด (มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 5 มีนาคม 2556 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1415-00133-76-4 
 1.2 สั ญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  5 กรกฎาคม 2507 อายุ 49 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 12110 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบนั 
  - กรรมการอิสระ 
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  - กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  - รองกรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 
  - กรรมการผู้มีอํานาจ 
  บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากัด (บริษัทย่อยของ บมจ.เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น) 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) 
 
 1.6 วุฒิการศึกษา 
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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) 

 

 


