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ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 6:   ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน)  

ช่ือ – นามสกุล : ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ 

 

อาย ุ : 78 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ               

กาํกบัดูกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครั้งแรก : 24 เมษายน 2558 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : 3 ปี 

จาํนวนและสดัสว่นการถือหุน้ : -ไมมี่- 

คณุวุฒิการศึกษา : - Advanced Management Program, Harvard Business School  
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School  
- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

  - Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 

 

ประสบการณท์าํงาน ในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

2558 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั(มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั : วทิยากรประจาํ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2558 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จาํกดั(มหาชน) 

2550 – 2557  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน 

(จาํนวน 1 บริษทั) 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จาํกดั(มหาชน) 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) -ไมมี่- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมมี่- 
 

สดัสว่นการเขา้รว่มประชุม : 

 คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลฯ 

การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 

ปี 2560 12/12 13/13 - - - 2/2 1/1 

ปี 2559 6/7 8/8 - - - 3/3 1/1 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : -ไมมี่- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไมมี่- 

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ/่บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     -ไมเ่ป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   -ไมมี่-  
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ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 6:   ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ – นามสกุล : นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์

 

อาย ุ : 68 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครั้งแรก : 24 เมษายน 2558 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : 3 ปี 

จาํนวนและสดัสว่นการถือหุน้ : 0.01% (คิดเป็นจาํนวนหุน้ เท่ากบั 55,256 หุน้) 

คณุวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  Southeastern Oklahoma State, USA 

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  Director Accreditation Program (DAP) 47/2005 

ประสบการณท์าํงาน ในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2558 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 

2557 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยฝึ์กอบรมทิพย จาํกดั  

2553 – ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษาประธานบริหาร บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จาํกดั 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เคทีบี แอดไวซเ์ซอร่ี จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน -ไมมี่- 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

(จาํนวน 5 บริษทั) 

ประธานกรรมการ  บริษัท ศูนยฝึ์กอบรมทิพย จาํกดั 

ประธานกรรมการ  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จาํกดั 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท เคทีบี แอดไวซเ์ซอร่ี จาํกดั 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักนั/ 

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

-ไมมี่- 

 

สดัสว่นการเขา้รว่มประชุม : 

 คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลฯ 

การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 

ปี 2560 12/12 - - 12/12 - - 1/1 

ปี 2559 7/7 - - 6/6 - - 1/1 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : -ไมมี่- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไมมี่- 

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ/่บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     -ไมเ่ป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   -ไมมี่-  
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ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 6:   ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่

 

อาย ุ : 38 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง
เลขานุการบริษัท 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครั้งแรก : 2 มกราคม 2552 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : 9 ปี 

จาํนวนและสดัสว่นการถือหุน้ : 7.05% (คิดเป็นจาํนวนหุน้ เท่ากบั 36,421,415 หุน้) 

คณุวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจดัการ) มหาวทิยาลยั Denver            
ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
- Management Accounting for Non-Financial Executive                        

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

  - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012  
- Company Secretary Program (CSP) Class 68/2016   
- Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) Class 31/2016 

 

ประสบการณท์าํงาน ในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2560- ปัจจุบนั : กรรมการบริษัท / กรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง / กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการ /  
เลขานุการบริษัท บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2560 : กรรมการบริหาร บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั : กรรมการบริษัท บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั  

มี.ค. 2556 - พ.ค. 2559  : กรรมการบริษัท บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

2552- มี.ค. 2556 : กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั   

2548 – 2551 : ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั   

2549 – ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั   

2548 – ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จาํกดั  

2548 – ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จาํกดั  

2546 – ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน -ไมมี่- 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

(จาํนวน 5 บริษทั) 

กรรมการ บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 
กรรมการ บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
กรรมการ บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จาํกดั 
กรรมการ บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จาํกดั 
กรรมการ บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมมี่- 

สดัสว่นการเขา้รว่มประชุม : 

 คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลฯ 

การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 

ปี 2560 10/11 - 18/20 - 2/3 - 1/1 
ปี 2559 3/7 - 20/20 - 4/4 - 1/1 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : -ไมมี่- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -มี- 

- พี่สาวของนายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ - พี่สาวของนางสาวสวติา แจง้อยู ่  

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ/่บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร- 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     -ไมเ่ป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   -มี-  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
29 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 6:   ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือ – นามสกุล 

 

: 

 

นายสุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร  

อาย ุ : 52 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครั้งแรก : รอพิจารณาอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ปี 2561 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : - 

จาํนวนและสดัสว่นการถือหุน้ : -ไมมี่- 

คณุวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจดัการ Nova Southeastern University                                           

สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร ์(คอมพิวเตอร)์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  - Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors.  

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors. 

 

ประสบการณท์าํงาน ในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท ไทเกอร ์ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ ไอ.ซี.ซี. จาํกดั 

2557 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร ์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท ไหมทอง จาํกดั 

2552 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท วนี อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน 

(จาํนวน 2 บริษทั) 

กรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร ์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

(จาํนวน 4 บริษทั) 

กรรมการ บริษัท ไทเกอร ์ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ ไอ.ซี.ซี. จาํกดั 

กรรมการ บริษัท ไหมทอง จาํกดั 

กรรมการ บริษัท วนี อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักนั/ 

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

-ไมมี่- 

 

สดัสว่นการเขา้รว่มประชุม: ไมมี่ขอ้มลูเขา้รว่มประชุมเน่ืองจากเป็นกรรมการใหมท่ี่รอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการแทน คุณสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ กรรมการอิสระท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : -ไมมี่- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไมมี่- 

   

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ/่บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     -ไมเ่ป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   -ไมมี่- 

 


