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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 และวาระท่ี 6 

 
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

 
ชื่อ-สกุล นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 48 ปี 
ท่ีอยู่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง 

ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 40000 

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 326,507,200 หุ้น จากหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังสิ้น 720,000,000 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (ร้อยละ) 2 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0001 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 

วาระท่ี 5 และวาระที่ 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องชาย ของนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด อนุปริญญา 

 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Yomiuri Rikosem College ประเทศญี่ปุ่น 
 คณะบริหารธุรกิจ Sanno University  ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82/2010 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2538-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 

 2557-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2548-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 2535-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จํากัด 

 2533-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 20 ปี 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2557  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 6 คร้ัง จากท้ังสิ้น 6 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร 6 คร้ัง จากท้ังสิ้น 12 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 

 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
 

ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 49 ปี 
ท่ีอยู่ 7/528 หมู่ท่ี 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10170 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (ร้อยละ) ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 

วาระท่ี 5 และวาระที่ 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 

 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham 
University New York, USA 

ปริญญาโท 
 คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University 
 คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University New York, USA 

ปริญญาตร ี
 คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
 2545-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 2551-2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 2551-2554 กรรมการบริหารกองทุนโทรคมนาคมเพ่ือกิจการ

สาธารณะ USO กิจการสาธารณะ USO 
 2551-2553 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
 

 

ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ บริษัท สื่อเสรีเพ่ือการปฏิรูป จํากัด    
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 กรรมการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร

หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
 กรรมการ อนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการ

ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สภาวิจัย

แห่งชาติ 
 ประธานอนุกรรมการ สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดการศึกษา

เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 กรรมการ สํานักงานกองทุนต้ังตัวได้ สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2557  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากท้ังสิ้น 6 ครั้ง 

 เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากท้ังสิ้น 9 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 0 ครั้ง จากท้ังสิ้น 1 ครั้ง 
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