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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 

 
ชื่อ-สกุล นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 55 ปี 
ท่ีอยู่ 256 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  330,000 หุ้น จากหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังสิ้น 1,182,941,773 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.028 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 

วาระท่ี 7 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นพ่ีสาว ของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นน้องสาวของนางสาวอัศนา ทวีแสง
สกุลไทย กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด อนุปริญญา 
 คณะบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) SET/2012 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ  

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2532-ปัจจุบัน กรรรมการ 
บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากัด 

 2510-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้ังฮั่วซิงนครปฐม 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี แต่งต้ังเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 6 คร้ัง จากท้ังสิ้น 6 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
 

2. นายอาษา ประทีปเสน 
 

ชื่อ-สกุล นายอาษา ประทีปเสน 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 56 ปี 
ท่ีอยู่ 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 

วาระท่ี 7 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 

 วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering, Brunel 
University, United Kingdom 

ปริญญาโท 
 วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ปริญญาตรี 

 วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Monitoring fraud risk management (MFM) 8/2012 

 Monitoring the quality of financial report (MFR) 15/2012 
 Monitoring the system of internal control and risk 

management (MIR) 13/2012 
 Monitoring the internal audit function (MIA) 13/2012 
 Audit committee program (ACP) 39/2012 
 Understanding fundamental financial statement 11/2007 
 Finance for Non-finance-director (FND) 37/2007 
 Director certification program (DCP) 94/2007 
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ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2557-ปัจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 -ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2557-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 2535-2557 รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี แต่งต้ังเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 6 คร้ัง จากท้ังสิ้น 6 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 9 คร้ัง จากท้ังสิ้น 9 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 5 คร้ัง จากท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
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