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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

 
ชื่อ-สกุล นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 51 ปี 
ท่ีอยู่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2538 (ดํารงตําแหน่งถึงเดือนเมษายน 2561 รวม
เป็นเวลา 22 ปี 5 เดือน) 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ 
รวมเป็นเวลา 25 ปี 5 เดือน 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  447,619,730 หุ้น จากหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังสิ้น 1,186,947,773 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 37.712 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
 

วาระท่ี 6  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องชาย ของนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท และเป็นน้องชายของนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ
บริษัท 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Yomiuri Rikosem College ประเทศญี่ปุ่น 
 คณะบริหารธุรกิจ Sanno University ประเทศญี่ปุ่น 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82/2010 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
 

ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน   2538-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 2557-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2548-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคทีที โฮลด้ิง จํากัด 
 2559-ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จํากัด 
 2555-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอพีเอสมัลติ-เทรด จํากัด 
 2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด 
 2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวีแสงไทย จํากัด 
 2520-ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่น ช.ทวี 
 2535-2558 กรรมการ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จํากัด 

 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 
 

 
-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 6 คร้ัง จากท้ังสิ้น 6 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร 7 คร้ัง จากท้ังสิ้น 13 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
 

ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 52 ปี 
ท่ีอยู่ 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ วาระท่ี 1: ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 จนถึงเดือนเมษายน 2558 
             รวมเป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน 
วาระท่ี 2: ต้ังแต่วันท่ี 28 เมษายน 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2561 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ 
รวมเป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

วาระท่ี 6  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham 

University New York, USA 
ปริญญาโท 

 คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University 
 คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University New York, USA 

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

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 28/2003 

 Director Accreditation Program (DAP) 
 Strategy and Policy Development (SPD) 
 Audit Committee Program (ACP) 
 Role of the Chairman Program (RCP) 
 Role of the Compensation Committee (RCC) 
 Financial Statement for Directors (FSD) 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)  Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 

 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจ (PDI) รุ่นท่ี 2 จากสถาบัน

พระปกเกล้า 
 How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in 

Thailand 
 Anti-Corruption for Executive Program (5/2013) 

 

ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 2554-2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จํากัด 
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด 
 2556-ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ 
 2550-ปัจจุบัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สื่อเสรีเพ่ือการปฏิรูป จํากัด 
 2557-2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 2551-2554 กรรมการบริหาร กองทุนโทรคมนาคมเพื่อกิจการ

สาธารณะ USO 
 2551-2553 กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 
 

-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 6 คร้ัง จากท้ังสิ้น 6 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 9 คร้ัง จากท้ังสิ้น 9 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 2 คร้ัง จากท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากทั้งสิ้น 1 คร้ัง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 


