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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล นายศุภชยั เจยีรวนนท ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการพจิารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น

ตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวาง 

ในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ เป็นนอ้งชายของนายณรงค ์เจยีรวนนท์ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 11 กุมภาพนัธ ์2536 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 9 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 27 เมษายน 2561 

อายุ 53 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 -  ปริญญาปรชัญาดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการตลาด  

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 -  ปริญญาปรชัญาดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวทิยาลยับอสตนั  

  ประเทศสหรฐัอเมริกา 

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) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย - Director Accreditation Program (DAP 92/2011) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร 

- รองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล ์

- รองประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

• กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 31 แห่ง 

- ประธานคณะผูบ้ริหาร บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ ์

- ประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย 

- ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 

- นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(TCT) 

- กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

- กรรมการภาครฐัและเอกชนเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโครงการสานพลงัประชารฐั 

- หวัหนา้ทีมภาคเอกชนของคณะท างานดา้นการศึกษาพื้ นฐานและการพฒันาผูน้ า 

  

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 4 



2 

 

- กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร บจ. ทรู วิชัน่ส ์กรุ๊ป 

- กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ 

- กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ ์ 

- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท ์เซอรว์ิส 

- กรรมการ บจ. แพนเทอร ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์

- กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค 

- กรรมการ บจ. ทรูโฟรย์ู สเตชัน่ 

- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ ์

- กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชัน่ส ์

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

- กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท ์คอรป์อเรชัน่ 

- กรรมการ บจ. ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ส ์

- กรรมการ บจ. โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการ บจ. รถไฟความเร็วสูงสายตะวนัออกเชื่อมสามสนามบิน 

- ท่ีปรึกษาสมาคมอีเลิรน์นิงแห่งประเทศไทย 

- กรรมการบริหารโครงการจดัตั้งสถาบนัไทยโคเซ็น 

- กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสงัคม  

มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี 

- ท่ีปรึกษาหอการคา้ไทย 

- ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- กรรมการ บจ. ประชารฐัรกัสามคัคี วสิาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) 

- กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

เทคโนโลยีการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

- ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนยด์วงตาสภากาชาดไทย 

- กรรมการจดัหาและบริการดวงตาแหง่สภากาชาดไทย 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย หุน้สามญั 11,978,169 หุน้ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.04 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ไดร้บัการพิจารณาทบทวน 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเหน็ว่า  

เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นกรรมการอสิระ ผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ นโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 11 กุมภาพนัธ ์2536 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 9 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 27 เมษายน 2561 

อายุ 81 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร ์Imperial College London 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์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) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย - Chairman 2000/2544 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - 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” 
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- IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness 

- Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครวั : ก ากบัดูแลอย่างไรใหย้ัง่ยืน 

- Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand  

(the 3rd National Director Conference 2014) 

- CG Forum 2/2015 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ

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 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 

- นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(TCT) 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้  ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย ไม่ม ี

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

(ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง  

 - คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 4/4 ครั้ง  

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล นายโชติ โภควนิช 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

 กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ไดร้บัการพิจารณาทบทวน 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเหน็ว่า  

เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นกรรมการอสิระ ผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ นโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่มี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 22 ธนัวาคม 2542 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 7 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 27 เมษายน 2561 

อายุ 78 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ประเทศองักฤษ 

- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

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) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย - Chairman 2000 / 2544 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - 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 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ

ในการควบคุมภายใน 

- IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline 

- IOD Seminar: Audit Committee Forum 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สยามแม็คโคร 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย ไม่ม ี

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  

  - คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง 

  - คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง 

   และสรรหากรรมการ 

  - คณะกรรมการดา้นการเงิน 5/5 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 



7 

 

ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ไดร้บัการพิจารณาทบทวน 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเหน็ว่า  

เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นกรรมการอสิระ ผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ นโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทฯ ทั้งน้ี แมว้่า ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม จะเป็นกรรมการ 

ของบริษัท ล็อกซเ์ล่ย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัส่วนหน่ึงดา้นเทคโนโลยี 

อนัอาจมีลกัษณะการท าธุรกิจท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนักบัธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ 

ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณา

โดยละเอียดแลว้ ศ. (พเิศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม มสีถานะเป็นกรรมการอสิระของทั้งสองบริษัท 

มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การใหค้ าแนะน า และ ไม่มส่ีวนร่วม 

ในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อยา่งใด จึงยงัคงมีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 4 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 30 เมษายน 2562 

อายุ 76 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 -  เนติบณัฑิต ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

การอบรม - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นท่ี 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) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย -  Director Accreditation Program (DAP) 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 2551 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น  

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 แห่ง 

- ประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง  

แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

- กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย ์

- กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข 

- กรรมการอิสระ บมจ. สยามแม็คโคร 

- ท่ีปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ 
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• กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 22 แห่ง 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญติัท่ีเสนอ

คณะรฐัมนตรี 

- ประธานกรรมการพจิารณาปรบัปรุงประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

- ประธานกรรมการกฎหมาย ศูนยร์บับริจาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 

- กรรมการจดัการทรพัยสิ์น สภากาชาดไทย 

- ท่ีปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนดา้ 

- รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดบัดอนเมือง 

- ศาสตราจารยพ์ิเศษคณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- ศาสตราจารยพ์ิเศษส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- ศาสตราจารยพ์ิเศษชั้นปริญญาโท คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล 

- ศาสตราจารยพ์ิเศษชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

- ศาสตราจารยพ์ิเศษคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

- ผูบ้รรยายหลกัสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

- ผูบ้รรยายหลกัสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

- ผูบ้รรยายหลกัสูตรวทิยาลยัการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

- ผูบ้รรยายพเิศษ ส านักงานอยัการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย 

- ท่ีปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ กฤษฎกีาคณะพิเศษ 

- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

- ประธานกรรมการจริยธรรม ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

- กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.) 

- กรรมการกฤษฎกีา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

- กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย หุน้สามญั 705,862 หุน้ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล นางปรีเปรม เสรีวงษ์ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ไดร้บัการพิจารณาทบทวน 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเหน็ว่า  

เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นกรรมการอสิระ ผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ นโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 15 กนัยายน 2560 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 1 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 27 เมษายน 2561 

อายุ 65 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขา Computer Science (MIS) 

(Outstanding Performance Certificate) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบ์ณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

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) 

- หลกัสูตรนักบริหารการเงินการคลงัภาครฐัระดบัสูง บงส. รุ่นท่ี 7/2563 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย -  Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) -  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) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

• กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน         ไม่ม ี

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย ไม่มี  

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564) 
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การเขา้ร่วมการประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน  

 และ กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการพจิารณาทบทวน 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเหน็ว่า 

เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ  

และ ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่มี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2555 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 3 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 30 เมษายน 2562 

อายุ 71 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรธุ์รกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์University of Illinois at Urbana-Champaign 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern 

University, Evanston, Illinois ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์(เกียรตินิยม “ดีมาก”) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย -  Director Certification Program (DCP) 2543 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) -  Director Accreditation Program (DAP) 

- The Role of Chairman (RCM) 

- Role of the Compensation Committee (RCC) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 

- กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ วีเอ็น 

- กรรมการอิสระ บมจ. น ้าตาลขอนแก่น 

- ประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ บมจ. ปริญสิริ 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 

- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

- กรรมการ และ เลขานุการ มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 

- ประธานกรรมการ บริษัท พนัธวณิช จ ากดั 

   



12 

 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย หุน้สามญั 360,461 หุน้ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง 

- คณะกรรมการดา้นการเงิน 5/5 ครั้ง 

- คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 4/4 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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นิยำมกรรมกำรอิสระ 

ของ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

 

กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการผูซ่ึ้งเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นอิสระจากความสมัพนัธอ์ื่นใดท่ีจะกระทบต่อการใชดุ้ลพินิจ

อย่างอิสระ และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี (ซ่ึงมีความเขม้งวดมากกว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ) 

(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบักรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

(2)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่  

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

(3)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุม

ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

 “ความสมัพนัธท์างธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือ การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั 

การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือ คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระ 

ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า 

ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5)  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บั

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือ หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุน้ส่วน 

ท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือ เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือ  

ถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอืน่ ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(10) ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) - (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

(11) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมหีรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือ การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดในขอ้ (4) หรือ (6) ให้

บุคคลดงักล่าว ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมี หรือ เคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือ  การใหบ้ริการทางวิชาชพีเกินมูลค่าดงักล่าว 

หากคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แลว้ 

มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และ การใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผย

ขอ้มูลตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 


