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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

ช่ือ-สกุล นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 
สัญชาติ ไทย
อายุ 57 ปี 
ท่ีอยู่ 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 1: ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2559 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน 
วาระท่ี 2: ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2562 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
วาระท่ี 3: ตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2565 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระน้ี 
รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

 สาขาการสอบบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 
 คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย (CPA) 
 ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
 CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี 
 วุฒิบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 



                                                                                

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 4  

31 | ห น้ า  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสถาบันกรรมการไทย 
 How to develop Risk Management (HRM) รุ่นท่ี 06/2015 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 174/2013 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 2/2004 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 20/2004 
 

หลักสูตรอบรมสัมมนา กับ IOD และ SET 
 Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 
 CG Forum 1-4/2014 
 CGR Scorecard Workshop 
 Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 

2014 
 R-ACF 1/2016 
 Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016 

ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหาร
ความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ

เพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
 2560-2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธาน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล 
เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) 

 2558-2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2551-2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2547-2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สมาร์ทคอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
 2556-2557 กรรมการ 

บริษัท ธ้ิงค์พลัส ดิจิตอล จํากัด 
 2555-2557 กรรมการ 

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากัด 
กิจการอื่นท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จากท้ังส้ิน 14 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 11 คร้ัง จากท้ังส้ิน 11 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากท้ังส้ิน 5 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากท้ังส้ิน 2 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากท้ังส้ิน 1 ครั้ง 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
 

2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
ช่ือ-สกุล นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
สัญชาติ ไทย
อายุ 67 ปี 
ท่ีอยู่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2538 (ดํารงตําแหน่งถึงเดือนเมษายน 2565 รวมเป็น

เวลา 26 ปี 8 เดือน 
 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระน้ี 
รวมเป็นเวลา 30 ปี 8 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  39,505,460 หุ้น จากหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังส้ิน 2,124,278,142 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.00005 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นพี่สาว ของนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ   
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) SET/2012 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2538-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2548-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โมบิลิต้ี แอสอะเซอร์วิส 

 2535-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เยอรมัน ทรัค แอนด์ บัส จํากัด 
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 2532-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากัด 

 2559-2562 กรรมการบริษัท 
กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 

 2552-2562 กรรรมการบริษัท 
บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด 
 

กิจการอื่นท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จากท้ังส้ิน 14 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากท้ังส้ิน 2 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากท้ังส้ิน 1 ครั้ง 
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3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
 

ช่ือ-สกุล นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
สัญชาติ ไทย
อายุ 44 ปี 
ท่ีอยู่ 306-309 หมู่ท่ี 7 ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ วาระท่ี 1: ตั้งแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 จนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 

             รวมเป็นเวลา 5 เดือน 
วาระท่ี 2: ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2559 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน 
วาระท่ี 3: ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2562 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
วาระท่ี 4: ตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2565 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ 
รวมเป็นเวลา 9 ปี 6 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรชาย ของพ่ีชาย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

 Management, Brunel University 
ปริญญาตรี 

 Economics, Rissho University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82/2010 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2557-ปัจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง    

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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บริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สตาร์เกต ออโต้ จํากัด 
 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีทวีแสงไทย

หนองเรือ 
 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการท่ัวไป 

บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จํากัด 
 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จํากัด 
 2527-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท ช.รวมทวี ลิสซ่ิงแอนด์เรียลเอสเตท จํากัด 
 2525-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท อาร์.ที.วี.ทรานสปอร์ต จํากัด 
 

กิจการอื่นท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 
 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 14 คร้ัง จากท้ังส้ิน 14 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากท้ังส้ิน 5 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากท้ังส้ิน 2 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากท้ังส้ิน 1 ครั้ง 

 


