สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5
ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:
:
:
:

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รบั
การพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ นงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ สามารถ
ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้
ยังเป็ นกรรมการอิสระ ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ แม้วา่ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม จะ
เป็ นกรรมการของบริษัท ล็อกซ์เล่ย ์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่ งด้าน
เทคโนโลยี อันอาจมีลกั ษณะการทาธุรกิจที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียด
แล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม มีสถานะเป็ น
กรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็ น
อิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คาแนะนา
และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท
แต่อย่างใด จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก
จานวนครั้งที่ต่อวาระ

: 1 มีนาคม 2553
: 3 ครั้ง
1

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

:
:
:
:

8 เมษายน 2559
74 ปี
ไทย
- ปริญญาโท นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิ ติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
: - Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: จานวน 4 แห่ง
- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
- กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย ์
- กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
- ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: จานวน 18 แห่ง
- ที่ปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า
- รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
- ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิ ติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์พิเศษสานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผูบ้ รรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม
2



- ผูบ้ รรยายหลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
- ผูบ้ รรยายหลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
- ผูบ้ รรยายพิเศษ สานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ
- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- ประธานกรรมการจริยธรรม สานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.)
- กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิ คแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
: ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
: หุน้ สามัญ 494,570 หุน้
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
: ไม่มี
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก
จานวนครั้งที่ต่อวาระ
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
: กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
: กรรมการอิสระ
: เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รบั การ
พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่
บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็ นกรรมการอิสระ ผูม้ ี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ
: ไม่มี
:
:
:
:
:
:

1 มีนาคม 2553

6 ครั้ง
8 เมษายน 2559
64 ปี
ไทย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั
MBA, St. Gallen University, Switzerland
: - Director Accreditation Program 03/2559
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: จานวน 2 แห่ง
ประธานกรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
- กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: จานวน 4 แห่ง
- Chairman, B. Grimm Group of Companies
กรรมการ บจ. แคเรียร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ซีเมนส์
- กรรมการ บจ. เมอร์ค
 กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
: ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
: หุน้ สามัญ 1,266,974 หุน้
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
: 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2561
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
: ไม่มี
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก
จานวนครั้งที่ต่อวาระ
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
: กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
และ กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
: กรรมการ
: เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รบั การพิจารณา
ทบทวนโดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ คี วามรู ้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
: ไม่มี
:
:
:
:
:
:

16 พฤศจิกายน 2544
6 ครั้ง
8 เมษายน 2559
66 ปี
ไทย
- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: - Director Certification Program (DCP)
- Company Secretary
- Board Performance Evaluation
- DCP Refresher
- IOD National Director Conference 2012 –
Moving Corporate Governance Forward :
Challenge for Thai Directors
- Role of the Compensation Committee
- Ethical Leadership Program
- IT Governance
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: จานวน 2 แห่ง
กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
- กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: จานวน 14 แห่ง
- รองประธานสานักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์
บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
- กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชัน่
- กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม
(เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ เพลส คอร์ปอเรชัน่ )
- กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชัน่ (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์
ฟรอนท์คอร์ปอเรชัน่ )
- กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์
เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์
ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชัน่ )
- กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์
โฮลดิ้ งส์
- กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด
- กรรมการ บจ. แอสเซนด์ กรุป๊
- กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลล์
- กรรมการ บจ. ศึกษาภิวฒ
ั น์
- กรรมการ บจ. โอเอชที
- กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้ งส์
- กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย)
 กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
: ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
: หุน้ สามัญ 1,750,075 หุน้
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
: 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2561
การเข้าร่วมการประชุม
: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการด้านการเงิน ปี 2561
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ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก
จานวนครั้งที่ต่อวาระ
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

-

: ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
: กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
และ กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
: กรรมการ
: เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รบั การพิจารณา
ทบทวนโดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ คี วามรู ้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
: ไม่มี
:
:
:
:
:
:

1 มีนาคม 2555
2
8 เมษายน 2559
69 ปี
ไทย
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Kellogg School of Management, Northwestern
University, Evanston, Illinois สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม“ดีมาก”)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
: - Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น - The Role of Chairman (RCM)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: จานวน 3 แห่ง
- กรรมการอิสระ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น
- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บมจ. ปริญสิริ
- กรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น
 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: จานวน 4 แห่ง
- กรรมการ และ เลขานุ การ มูลนิ ธิสถาบันวิจยั และ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- ประธานกรรมการ บริษัท พันธวณิช จากัด
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุ ญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
: ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
: หุน้ สามัญ 201,947 หุน้
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุม
: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการด้านการเงิน ปี 2561
การเข้าร่วมการประชุม
: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561
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ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:
:
:
:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก
จานวนครั้งที่ต่อวาระ
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:
:

การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รบั การพิจารณา
ทบทวนโดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ คี วามรู ้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
: เป็ นหลานของนายธนิ นท์ เจียรวนนท์
30 พฤศจิกายน 2543
6 ครั้ง
8 เมษายน 2559
61 ปี
ไทย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า)
University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า)
Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
: - หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(หลักสูตร บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสูง
(หลักสูตร สวปอ. มส.) รุ่นที่ 7
: Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 16)
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: ไม่มี
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: จานวน 12 แห่ง
- กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน่
- กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บจ.
ทรู อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี)
- กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ ง
- กรรมการ บจ. ทรู ทัช
- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
- กรรมการ บจ. ทรู วิชนั ่ ส์ กรุป๊
- กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
- กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทลั พาร์ค
- กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลส์
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ฟรีวิลล์
โซลูชนั ่ ส์
- กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด
 กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
: ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ประสบการณ์ทางานในอดีตที่สาคัญ
: - กรรมการ และ รองประธานคณะผูบ้ ริหาร บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชัน่
- กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์
- กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
- กรรมการ และ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้าน
ปฏิบตั ิการ - ด้านคุณภาพโครงข่ายการ
ปฏิบตั ิการและบารุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โม
บาย ซีเอทีวี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่
- กรรมการ และ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้าน
ปฏิบตั ิการ - ด้านคุณภาพโครงข่ายการ
ปฏิบตั ิการและบารุงรักษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
: หุน้ สามัญ 2,702,500 หุน้
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
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ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:
:
:
:

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้แต่งตั้ง
เข้าเป็ นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมาย เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก
จานวนครั้งที่ต่อวาระ
วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
55 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
Indiana University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: - สถาบันวิจยั ตลาดทุน (CMA16)
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
: - Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Diploma of Australian Institution of
Director 2005
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: ไม่มี
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กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน



กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ประสบการณ์ทางานในอดีตที่สาคัญ

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

: จานวน 13 แห่ง
- กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์
- กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส
- กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ
- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
- กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ ง
- กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
- กรรมการ ทรู วิชนั ่ ส์ กรุป๊
- กรรมการ True Internet Technology (Shanghai)
Company Limited
- กรรมการ บจ. ทรู พับลิค คอมมิวนิ เคชัน่
: ไม่มี
: - กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบตั ิการ
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่
- หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านปฏิบตั ิการ บมจ. ทรู
คอร์ปอเรชัน่
- หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ผูอ้ านวยการบริหาร – ด้านการบริหาร
จัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่
- ผูอ้ านวยการบริหารธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู
คอร์ปอเรชัน่
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานธุรกิจ บจ. ทรู มูฟ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นพัฒนาธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิ เคชัน่
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิ เคชัน่
: หุน้ สามัญ 6,495,387 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.02 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นิยำมกรรมกำรอิสระ
ของ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผูซ้ ึ่งเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด
ที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ)
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู ้ ืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระ
หนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดังกล่าว ให้เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ ที่เกิดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5) ไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือ หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือ เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือ ถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มสี ิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
(10) ภายหลังได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนิ นกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
(11) ในกรณีที่เป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่า
ที่กาหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าว ได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือ เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว
มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และ การให้ความเห็น
ที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดในหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

15

