
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
29 

 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: ขอ้มูลผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท 

บรษัิท เธียรสุรตัน ์จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ – นามสกุล : ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ  วงศดี์พรอ้ม 

 

อายุ : 65 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบรษัิท : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตั้งครั้งแรก : 18 เมษายน 2556 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุน้ : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ดา้นการจดัการทัว่ไป ประจาํปี พ.ศ.2548 มูลนิธิ

ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ินมาลากุล ในพระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพฒันาองคก์รดุษฎีบณัฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูป

และพฒันาองคก์ร  มหาวิทยาลยัแพทยซี์บู ประเทศฟิลิปปินส ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of Directors. 

ประสบการณท์าํงาน ในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

พ.ค.2561 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค.2560 – ปัจจุบนั : ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ก.พ. - พ.ค. 2561 : กรรมการบริหารบริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั : กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรบัผิดชอบต่อสงัคม บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ก.พ.2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบนั : นายกสมาคม สมาคมพ่อตวัอย่างแห่งชาติ 

2558 – ปัจจุบนั : ผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเร่ียไรภาครฐั สาํนักนายกรฐัมนตรี 

2558 – ปัจจุบนั : รองประธาน มูลนิธิการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ คนท่ี 1 

2556 – ปัจจุบนั : รองประธาน มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปภมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

2555 – ปัจจุบนั : ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้  

2550 – ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษาพิเศษ สถาบนัวิจยัโสมซานซี มณฑลเหวินซาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

2545 – ปัจจุบนั : อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัภาครฐัและเอกชน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษัิทอ่ืน: 

บรษัิทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนักัน/ 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท 

-ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชุม: 

 คณะกรรมการ

บรษัิท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการ

กาํกับดูแลฯ 

การประชุมสามัญ

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

ปี 2561 14/14 8/8 2/2 - 4/4 2/2 1/1 

ปี 2560 12/12 13/13 - - 3/3 2/2 1/1 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไมม่-ี 

การมีส่วนไดเ้สียกับบรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -ไม่เป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    -ไม่เป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  -ไม่มี-  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
30 

 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: ขอ้มูลผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท 

บรษัิท เธียรสุรตัน ์จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ – นามสกุล : ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค ์

 

อายุ : 63 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบรษัิท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตั้งครั้งแรก : 27 กุมภาพนัธ ์2561 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุน้ : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขา Planning And Financing มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาบตัรป้องกนัราชอาณาจกัร 

- วุฒิบตัรแพทยเ์ฉพาะทางสาขาระบาดวิทยา จากแพทยสภา 

- อนุมติับตัร สาขาสุขภาพจิตชุมชน การท่องเท่ียวทางทะเล  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  - Directors Certification Program (DCP) Class 212 Thai Institute of Directors. 

- Financial Statement for Directors (FSD) Class 28/2015 Thai Institute of Directors. 

ประสบการณท์าํงาน ในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

ก.พ.2561 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค.2561 – ปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบนั : คณบดี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

2559 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ (มหาชน) 

ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ หน่วยทนัตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 

ปัจจุบนั : กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 

ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ 

ปัจจุบนั : คณะกรรมการบริหารแผนคณะท่ี 2 สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมบุคลิกภาพ 

ปัจจุบนั : กรรมการ สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ  

ปัจจุบนั : กรรมการในคณะกรรมการการแพทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

2556 - 2558 : อธิบดี กรมอนามยั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษัิทอ่ืน: 

บรษัิทจดทะเบียน (จาํนวน 1 บรษัิท) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนักัน/ 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท 

-ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชุม: 

 คณะกรรมการ

บรษัิท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการ

กาํกับดูแลฯ 

การประชุมสามัญ

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

ปี 2561 12/12 11/11 - 7/7 - - 1/1 

ปี 2560 - - - - - - - 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไมม่-ี 

การมีส่วนไดเ้สียกับบรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -ไม่เป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    -ไม่เป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  -ไม่เป็น-  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
31 

 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: ขอ้มูลผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท 

บรษัิท เธียรสุรตัน ์จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ – นามสกุล : นายวิรชั  วงศนิ์รันดร ์

 

อายุ : 67 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบรษัิท : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตั้งครั้งแรก : 18 เมษายน 2556 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุน้ : 0.19% (คิดเป็นจาํนวนหุน้ เท่ากบั 1,062,498 หุน้) 

คุณวุฒทิางการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA 

- Certificate in Production and Manufacturing, Florida International University, Miami, Florida, USA 

- Bachelor of Science in Industrial Technology (Honor) Florida International University, Miami, 

Florida, USA 

- Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors. 

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Class 11/2010 Thai Institute of Directors. 

- Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors 

ประสบการณท์าํงาน ในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2556 - ปัจจุบนั : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2559 - ม.ค.2562 : กรรมการบริษัท บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั 

ก.พ. – ธ.ค.2561 : กรรมการบริหาร / กรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2556 - 2561 : กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2557 - ก.พ.2560 : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั 

2555 - 2556 : ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั 

2554 - 2557 : กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั 

2553 - 2559  : กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรวิ์สเซส จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษัิทอ่ืน: 

บรษัิทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนักัน/ 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท 

-ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชุม : 

 คณะกรรมการ

บรษัิท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการ

กาํกับดูแลฯ 

การประชุมสามัญ

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

ปี 2561 14/14 - 2/2 - 3/4 - 1/1 

ปี 2560 12/12 - 20/20 - 5/5 - 1/1 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไมม่-ี 

การมีส่วนไดเ้สียกับบรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -ไม่เป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    -ไม่เป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  -ไม่เป็น-  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: ขอ้มูลผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท 

บรษัิท เธียรสุรตัน ์จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ – นามสกุล : ดร.สุรตัน์  วงศร์ตันภสัสร 

 

อายุ : 52 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบรษัิท : กรรมการอิสระ 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตั้งครั้งแรก : 27 เมษายน 2561 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุน้ : -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจดัการ Nova Southeastern University สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  - 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 

เม.ย.2561 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั(มหาชน) 

2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ และ ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร ์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

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) 

2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท ไหมทอง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษัิทอ่ืน: 

บรษัิทจดทะเบียน (จาํนวน 2 บรษัิท) - กรรมการ และ ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร ์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืน (ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) 

(จาํนวน 3 บรษัิท) 

- กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

- กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ ไอ.ซี.ซี. จาํกดั 

- กรรมการ บริษัท ไหมทอง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนักัน/ 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท 

-ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชุม : 

 คณะกรรมการ

บรษัิท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการ

กาํกับดูแลฯ 

การประชุมสามัญ

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

ปี 2561 9/10 - - - - - - 

ปี 2560 - - - - - - - 

 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไมม่-ี 

การมีส่วนไดเ้สียกับบรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  -ไม่เป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    -ไม่เป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  -ไม่เป็น- 


