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ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ง 

                 เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

ช่ือ-นามสกุล : ดร.อาชว ์เตาลานนท ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 

ดา้นการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการ 

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการ

พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติั

ครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย              

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 11 กุมภาพนัธ ์2536 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ : 8 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2557 

อายุ : 78 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

การศึกษา : -  ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

 ศิลปศาสตรดุ์ษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

(การจดัการ) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 วิศวกรรมศาสตรดุ์ษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 วิศวกรรมศาสตรดุ์ษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ

ระบบงาน Illinois Institute of Technology 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

สิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 5 
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- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ     

Iowa State of University                 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรรฐัร่วม

เอกชนรุ่นท่ี 1 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : - Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Chairman 2000 

  - Director Certification Program (DCP) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน   

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน        :   จ านวน 4 แห่ง 

-  รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภณัฑ ์

-  กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลด้ิง 

-  กรรมการ บจ. ทร ูอินฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลยี 

-  กรรมการ บจ. ทร ูอินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชัน่ 

   กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้  :   ไมม่ี 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีส าคญั : - ประธาน Board of Trustee 

 สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

-  กรรมการ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั : - ประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และ  

   สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

- รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : หุน้สามญั 135,601 หุน้ 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
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การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 :   8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ :   4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง 

ดา้นการเงิน ปี 2559 

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ :   5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง 

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2559 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ : ไมม่ี 

บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี  

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ง 

               เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

ช่ือ-นามสกุล : นายณรงค ์เจียรวนนท ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ :   กรรมการ  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการ

พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติั

ครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : เป็นบุตรของ นายธนินท ์เจียรวนนท ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  เป็นน้องชายของ นายสุภกิต เจียรวนนท ์และ 

เป็นพ่ีชายของ นายศุภชยั เจียรวนนท ์

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 29 เมษายน 2551 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ : 2 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2557 

อายุ : 52 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

การศึกษา : -  ปริญญากิตติมศกัด์ิ  

  ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต         

สาขาวิชา Business Administration         

New York University, USA 

-  Advance Management Program 

Transforming Proven Leaders into Global 

Executives, Harvard Business School, 

Harvard University 
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การอบรม : - Systematic Innovation of Products, 

Processes and Services, MIT SLOAN 

EXECUTIVE EDUCATION (2015) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : - Director Accreditation Program (DAP) (2550) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : จ านวน 2 แห่ง 

- กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร 

- กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล ์

 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน            :   จ านวน 67 แห่ง 

-  กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร 

บจ. ทร ูวิชัน่ส ์กรุป๊ 

-  กรรมการ บจ. ทร ูซีเจ ครีเอชัน่ส ์

-  รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู 

-  กรรมการ บจ. แพนเทอร ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ 

-  รองประธานกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ ์

-  กรรมการ บจ. แซทเทลไลท ์เซอรว์ิส 

-  รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภณัฑ ์

-  กรรมการ Shanghai Changfa Shopping 

Center Co., Ltd. 

-  กรรมการ Shanghai Yalian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Shanghai Jialian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Zhengzhou Lotus Supermarket Chain 

Store Co., Ltd. 

-  กรรมการ Foshan Nanhai Huanantong Trading 

Development Co., Ltd. 

-  กรรมการ Guangdong Huanantong Trading 

Development Co., Ltd. 

-  กรรมการ Zhanjing C.P. Lotus Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Shanghai Xinlian Supermarket Co., Ltd. 

-  Governance Committee, Leadership 

Development Institute 

-  กรรมการ Shanghai Yilian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Shanghai Ailian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Shanghai Songlian Supermarket Co., Ltd. 
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-  กรรมการ Wenzhou Yichu Ailian 

Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ บจ. โอ เอช ที 

-  กรรมการ Shanghai Cailian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Nantung Tonglian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Kunshan Tailian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ C.P. Zonglian (Shanghai) 

Management Co., Ltd. 

-  กรรมการผูจ้ดัการ Shanghai Litai Logistics Co., Ltd. 

-  กรรมการ Shantou Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

-  กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

-  กรรมการ Beijing Lotus Supermarket Chain 

Store Co., Ltd. 

-  กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings 

(Hongkong) Limited 

-  กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings 

(Hongkong) Limited 

-  กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings Limited 

-  กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings Limited 

-  กรรมการบริหาร The ICONSIAM Superlux 

Residences Corporation Limited  

(เดิมช่ือ Grand River Park Co., Ltd.) 

-  กรรมการบริหาร The ICONSIAM Residences 

Corporation Limited (เดิมช่ือ Grand River 

Place Co., Ltd.) 

-  กรรมการบริหาร The ICONSIAM Corporation 

Limited (เดิมช่ือ Grand River Front Company 

Limited) 

-  ผูช้่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภณัฑ ์

“สรรหาบุคลากรของเครือ” 

-  รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด

และการจดัจ าหน่าย (ไทย) 

-  รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด

และการจดัจ าหน่าย (จีน) 
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-  รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

-  รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited 

-  รองประธานกรรมการ CP Lotus Corporate 

Management Co., Ltd. 

-  กรรมการ Wuxi Ailian Supermarket Chain 

Store Co., Ltd. 

-  กรรมการ Wuxi Yilian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Taizhou Yilian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Hefei Ailian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Changsha Chulian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Wuhan Yichu  Ailian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Changsha Ailian Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

-  กรรมการบริหาร บมจ. ซีพีพีซี 

-  กรรมการบริหาร Beston Action Utility Wear 

(Lianyungang) Co., Ltd. 

-  กรรมการบริหาร Jiangsu CP Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

-  กรรมการบริหาร Beijing CP Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

-  กรรมการบริหาร Zhejiang CP Trading Co., Ltd. 

-  กรรมการ Foshan C.P. Lotus Management 

Consulting Co., Ltd.  

-  รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus 

Corporation Co., Ltd. 

-  รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) 

Investment Co., Ltd. 

-  กรรมการ Qingdao Lotus Supermarket Co., Ltd. 

-  กรรมการบริหาร Xi’an Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

-  กรรมการบริหาร Shantou Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

-  กรรมการบริหาร Tai’an Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 
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- กรรมการบริหาร Beijing Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

- กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development 

- กรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. 

- กรรมการ Wuhan Lotus Supermarket Chain 

Store Co., Ltd. 

- กรรมการ Shanghai Lotus Supermarket 

Chain Store Co., Ltd. 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ :   ไมม่ี 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั  : - ผูอ้ านวยการใหญ่ มหาวิทยาลยัธุรกิจ ซีพี 

-  กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd. 

-  กรรมการผูจ้ดัการ Ex-Chor Trading 

(Shanghai) Co., Ltd. 

-  กรรมการผูจ้ดัการ Ex-Chor Distribution 

(Thailand) Co., Ltd. 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : หุน้สามญั 304,269 หุน้  

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)    

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559  : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง  

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ : ไมม่ี 

บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี  

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ง 

                 เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

ช่ือ-นามสกุล : นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ : กรรมการ  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการ

พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นวา่เป็นผูม้ีคุณสมบติั

ครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย   

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 11 กุมภาพนัธ ์2536 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ : 8 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2557 

อายุ : 55 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

การศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

      University of Southern, California, 

   ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : -  Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : จ านวน 4 แห่ง 

- กรรมการ บมจ. เอสวีไอ 

- ประธานกรรมการ  

บล. ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

- กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 
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 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 13 แห่ง 

-  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ริหาร 

บจ. เทเลคอมโฮลด้ิง 

-  กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ ์

-  กรรมการ บจ. K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.   

(จดทะเบียนต่างประเทศ) 

-  กรรมการ บจ. เอ็นอีซี คอรป์อเรชัน่ส ์(ประเทศไทย) 

-  กรรมการ บจ. แพนเทอร ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ 

-  กรรมการ บจ. แซทเทลไลท ์เซอรว์ิส 

-  กรรมการ บจ. ทร ูอินฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลยี 

-  กรรมการ บจ. ทร ูมีเดีย โซลชูัน่            

(เดิมช่ือ บจ ทร ูดิจิตอล มีเดีย) 

-  กรรมการ บจ. ทร ูทชั 

-  กรรมการ บจ. ทร ูอินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชัน่ 

-  กรรมการ บจ. ทร ูวิชัน่ส ์กรุป๊ 

-  ประธานกรรมการ                               

บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก 

-  กรรมการ  บจ. เมโทรแมชีนเนอร่ี 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ : ไมม่ี 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั  : - กรรมการ บมจ. อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง 

- กรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : หุน้สามญั 810,884 หุน้ 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมสิีทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)   

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 :   7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ : ไมม่ี 

บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี  

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ง 

                 เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

ช่ือ-นามสกุล : นายฉวี่ เกิงโหล่ว 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการพิจารณา

ทบทวนโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นวา่ เป็นผูม้ีคุณสมบติั

ครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์น

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นกรรมการอิสระ 

ผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย                 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 2 กนัยายน 2557 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ : ไมม่ี 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 2 กนัยายน 2557 

อายุ : 59 ปี 

สญัชาติ : จีน 
การศึกษา : - Electronics Major, Hangzhou Institute of 

Electronic Engineering 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : ไมม่ี 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 3 แห่ง 

- President, 

 Thai - Chinese Rayong Industrial Realty 

Development Co., Ltd. 

  - Vice-Chairman, Chinese - Thai Enterprise 

Association 

- President, Holley Holding (Thailand) Co., Ltd. 
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   กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้  :   ไมม่ี 

  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั : ไมม่ี 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : ไมม่ี 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 :   8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ : ไมม่ี 

บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี  

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ง 

                 เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

ช่ือ-นามสกุล : ดร. เซ่ีย ปิง 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ : กรรมการ  

  และ กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการ

พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติั

ครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย   

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 8 กนัยายน 2559 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ : ไมม่ี 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 8 กนัยายน 2559 

อายุ : 43 ปี 

สญัชาติ : จีน  

การศึกษา : -  Doctoral degree in Industrial Economy, 

Jiangxi University of Finance and Economics 

  - MBA, Jiangxi University of Finance and 

Economics 

  - Bachelor degree of Communication 

Management Engineering, Beijing University 

of Posts and Telecommunications 

  - Bachelor degree of Telecommunication 

Engineering, Beijing University of Posts and 

Telecommunications 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : -  ไมม่ ี 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน      

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 1 แห่ง 

  - General Manager of Marketing Department, 

China Mobile Communications Corporation 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ : ไมม่ี 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั  : - General Manager,  

   China Mobile Group Qinghai Co., Ltd. 

-  Deputy General Manager,  

China Mobile Group Qinghai Co., Ltd. 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : ไมม่ี 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)   

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 : 0 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

   (ไดร้บัแต่งตั้งหลงัประชุมคณะกรรมการไปแลว้ 6 ครั้ง) 

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการดา้นการเงิน :   1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง 

ปี 2559  (ไดร้บัแต่งตั้งหลงัประชุมคณะกรรมการดา้นการเงินไปแลว้ 5 ครั้ง) 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ : ไมม่ี 

บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี  

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ง 

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

ช่ือ-นามสกุล : ดร. หล่ี เจิงเมา่ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ และ                   

กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการ

พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติั

ครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณอ์ย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 2 กนัยายน 2557 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ : ไมม่ี 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 2 กนัยายน 2557 

อายุ : 54 ปี 

สญัชาติ : จีน 

การศึกษา : - PhD in Radio Engineering Department, 

Southeast University of China 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : ไมม่ี 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)      

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี  

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน :   จ านวน 1 แห่ง 

- Vice President,                               

China Mobile Communications Corporation 
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   กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้  :   ไมม่ี 

  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั  : ไมม่ี 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : ไมม่ี 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)    

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559  :   1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ :   1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง 

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2559 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ : ไมม่ี 

บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี  

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

นิยำมกรรมกำรอิสระ 

ของ 

บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

 

กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการผูซ่ึ้งเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นอิสระจากความสมัพนัธอ่ื์นใด 

ท่ีจะกระทบต่อการใชดุ้ลพินิจอยา่งอิสระ และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี (ซ่ึงมีความเขม้งวดมากกวา่ขอ้ก าหนด

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ) 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบักรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

(2)   ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง  

(3)   ไมเ่ป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 (4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

 “ความสมัพนัธท์างธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ  

เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือ 

การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็น

หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือ คู่สญัญามีภาระหน้ี

ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 

ยี่สิบลา้นบาทขึ้ นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

วิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวม

ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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(5)  ไมเ่ป็น หรือ เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ

ส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  

ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

 (6)   ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 

หรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย  

ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือ หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

 (7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ น เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 (8)   ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือ 

บริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือ เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมี 

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั 

ท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย  

(9)  ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(10) ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) - (9) แลว้ กรรมการอิสระ

อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

โดยมีการตดัสินใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

(11) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนด

ในขอ้ (4) หรือ (6) ใหบุ้คคลดงักล่าว ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว หากคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามหลกั 

ในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แลว้มีความเห็นวา่ 

การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และ

จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  

ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 

 

 


