สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ

ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รบั การพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เป็ นน้องชายของนายณรงค์ เจียรวนนท์

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก

11 กุมภาพันธ์ 2536

จานวนครั้งที่ต่อวาระ

9

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด

27 เมษายน 2561

อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- Digital Business for Organizational Development (2562)
- Introduction to Internet of Things Products (2562)
- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance
Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)
- Digital Media and Content (2563)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 92/2011)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
•

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

จานวน 3 แห่ง
- ประธานกรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
- รองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
- รองประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

•

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จานวน 31 แห่ง
- ประธานคณะผูบ้ ริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ประธานสภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
- นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโครงการสานพลังประชารัฐ
- หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทางานด้านการศึกษาพื้ นฐานและการพัฒนาผูน้ า
1

•

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร บจ. ทรู วิชนั ่ ส์ กรุ๊ป
กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน่
กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
กรรมการ บจ. ทรูโฟร์ยู สเตชัน่
กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชนั ่ ส์
กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชนั ่ ส์
กรรมการ บจ. โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน
ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิรน์ นิ งแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
มูลนิ ธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจักรี
ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการ บจ. ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการกลางมูลนิ ธิรามาธิบดีฯ
ประธานคณะอนุ กรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

หุน้ สามัญ 11,978,169 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

8/9 ครั้ง

2

ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล

ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รบั การพิจารณาทบทวน
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็ นกรรมการอิสระ ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก

11 กุมภาพันธ์ 2536

จานวนครั้งที่ต่อวาระ

9 ครั้ง

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด

27 เมษายน 2561

อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

การอบรม

- Digital Business for Organizational Development (2562)
- Introduction to Internet of Things Products (2562)
- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance
Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)
- Digital Media and Content (2563)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

Chairman 2000/2544
Director Accreditation Program (DAP) 2546
Director Certification Program (DCP)
Audit Committee Program (ACP) 2548
Role of the Chairman Program (RCP)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
Finance for Non-Finance Directors (FND) 2548
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Chartered Director Class (R-CDC)
Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global
Practices vs. Practices in Thailand
2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and
Society
IOD Director Briefing 1/2013 Thailand’s Economic Outlook 2013
IOD Tea Talk : “Effective Regulation and Corporate Governance in Asia”
The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”
3

- IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness
- Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : กากับดูแลอย่างไรให้ยงั ่ ยืน
- Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand
(the 3rd National Director Conference 2014)
- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
ในการควบคุมภายใน
- Thailand Competitiveness Conference 2015 : Building Competitive
Thailand for Sustainability and Inclusiveness
- National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy
and Performance
- Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of Disruption
- National Director Conference 2019, Board of the Future
- Audit Committee Forum 2019, “Strategic Audit Committee: Beyond Figure
and Compliance”
- Director’s Briefing, China Economic Outlook: Pathway to Recovery / 2020
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
•

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

•

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง
- นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

•

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

9/9 ครั้ง
7/7 ครั้ง
4/4 ครั้ง

4

ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล

นายโชติ โภควนิ ช

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รบั การพิจารณาทบทวน
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็ นกรรมการอิสระ ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก

22 ธันวาคม 2542

จานวนครั้งที่ต่อวาระ

7

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด

27 เมษายน 2561

อายุ

78 ปี

สัญชาติ
การศึกษา

ไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Digital Business for Organizational Development (2562)
- Introduction to Internet of Things Products (2562)
- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance
Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)
- Digital Media and Content (2563)

การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

Chairman 2000 / 2544
Director Accreditation Program (DAP) 2546
Director Certification Program (DCP) 2552
IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance
Forward : Challenge for Thai Directors
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
ในการควบคุมภายใน
IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline
IOD Seminar: Audit Committee Forum
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
•

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. สยามแม็คโคร

•

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

•

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
- คณะกรรมการด้านการเงิน

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

9/9 ครั้ง
7/7 ครั้ง
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง

ไม่มี
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ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รบั การพิจารณาทบทวน
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็ นกรรมการอิสระ ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่า ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม จะเป็ นกรรมการ
ของบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่ งด้านเทคโนโลยี
อันอาจมีลกั ษณะการทาธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณา
โดยละเอียดแล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม มีสถานะเป็ นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท
มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คาแนะนา และ ไม่มสี ่วนร่วม
ในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อย่างใด จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก

1 มีนาคม 2553

จานวนครั้งที่ต่อวาระ

4 ครั้ง

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด

30 เมษายน 2562

อายุ

76 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

-

การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญาโท นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance
Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)
- Digital Media and Content (2563)
- Director Accreditation Program (DAP) 2547
- Director Certification Program (DCP) 2551

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
•

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

จานวน 5 แห่ง
- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่
- กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์
- กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
- กรรมการอิสระ บมจ. สยามแม็คโคร
- ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ
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•

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จานวน 22 แห่ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ บญ
ั ญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ประธานกรรมการกฎหมาย ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
- กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
- ที่ปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า
- รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
- ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์พิเศษสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผูบ้ รรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- ผูบ้ รรยายหลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- ผูบ้ รรยายหลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ผูบ้ รรยายพิเศษ สานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ
- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- ประธานกรรมการจริยธรรม สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.)
- กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิ คแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

•

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

หุน้ สามัญ 705,862 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

9/9 ครั้ง
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ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล

นางปรีเปรม เสรีวงษ์

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รบั การพิจารณาทบทวน
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็ นกรรมการอิสระ ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก

15 กันยายน 2560

จานวนครั้งที่ต่อวาระ

1 ครั้ง

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด

27 เมษายน 2561

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Computer Science (MIS)
(Outstanding Performance Certificate) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Digital Business for Organizational Development (2562)
- Introduction to Internet of Things Products (2562)
- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance
Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)
- Digital Media and Content (2563)
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง บงส. รุ่นที่ 7/2563

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

Director Certification Program (DCP)
Tea Talk 1/2018 "Dealing with Cyber Risk in the Boardroom"
Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018)
Boards that Make a Difference 2019
Defining Boardroom Culture/ An Imperative of A High-Performing Leadership
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
•

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

•

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

•

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

ไม่มี
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การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

9/9 ครั้ง
7/7 ครั้ง

10

ข้อมูลสำคัญของผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ชื่อ-นามสกุล

ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
และ กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รบั การพิจารณาทบทวน
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งดารงตาแหน่ งครั้งแรก

1 มีนาคม 2555

จานวนครั้งที่ต่อวาระ

3 ครั้ง

วันที่ได้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด

30 เมษายน 2562

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern
University, Evanston, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม “ดีมาก”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- Digital Business for Organizational Development (2562)
- Introduction to Internet of Things Products (2562)
- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance
Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)
- Digital Media and Content (2563)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

Director Certification Program (DCP) 2543
Director Accreditation Program (DAP)
The Role of Chairman (RCM)
Role of the Compensation Committee (RCC)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
•

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

จานวน 3 แห่ง
- กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ วีเอ็น
- กรรมการอิสระ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น
- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ปริญสิริ

•

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จานวน 3 แห่ง
- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
- กรรมการ และ เลขานุ การ มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- ประธานกรรมการ บริษัท พันธวณิช จากัด
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•

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

หุน้ สามัญ 360,461 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการด้านการเงิน
- คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

8/9
5/5
4/4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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นิยำมกรรมกำรอิสระ
ของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผูซ้ ึ่งเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจ
อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ)
(1)

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุน้ 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 ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

(4)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู ้ ืม ค้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระ
ต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า
ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดังกล่าว ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้ นในระหว่าง
หนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5)

ไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง

(6)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็ นหุน้ ส่วน
ที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือ เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอืน่ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

(9)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ

(10) ภายหลังได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มลี กั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนิ นกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
(11) ในกรณีที่เป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้
บุคคลดังกล่าว ได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว
หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว
มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และ การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
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