
ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตั้ง 

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ช่ือ-นามสกุล : นายนพปฎล เดชอุดม 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ : หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ได้ด าเนินการสรรหาและคัดสรรผู ้ท่ีมีคุณสมบัติและ

คุณวุฒิท่ีเหมาะสม และ เป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้น 

ตามท่ี กฎหมายก าหนด อี กทั้ งเป็ นผู ้มี ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

อายุ : 46 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

     สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์ 

   แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์

     Rensselaer Polytechnic Institute, USA     

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : Director Certification Program รุ่น 101/2008 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน            :   จ านวน 18 แห่ง 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย             -  กรรมการ บจ. ทร ูอินเทอรเ์น็ต  

- กรรมการ บจ. ทร ูอินเตอรเ์นชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่  

- กรรมการ บจ. ทร ูมิวสิค  

- กรรมการ บจ. เรียล มฟู 

- กรรมการ บจ. เรียล ฟิวเจอร ์

- กรรมการ บจ. ทร ูวิชัน่ส ์กรุป๊ 

สิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 5 
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- กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลด้ิง  

- กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ 

- กรรมการ บจ. ทรโูฟรย์ ูสเตชัน่   

- กรรมการ Gold Palace Investment Limited 

- กรรมการ Golden Light Company Ltd. 

- กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) 

  Company Limited 

- กรรมการ Goldsky Company Ltd. 

- กรรมการ Gold Palace Logistics Limited 

- กรรมการ GP Logistics Limited 

- กรรมการ Golden Pearl Global Limited 

- กรรมการ บจ. ทร ูอินฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลยี 

- กรรมการ บมจ. เอเชีย ดีบีเอส 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ :   ไมม่ี 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การด ารงต าแหน่งอ่ืน : ไมม่ี 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั  : - ผูอ้ านวยการและผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นออนไลน์ 

   บมจ. ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

  - ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานการเงิน 

   บมจ. ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : หุน้สามญั 969,784 หุน้  

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2557)    
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตั้ง 

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ช่ือ-นามสกุล : นายวิลเล่ียม แฮริส 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ : ผูอ้ านวยการบริหาร ดา้นพฒันาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ และ ผูช้่วยกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ /

ประธานคณะผูบ้ริหาร 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ได้ด าเนินการสรรหาและคัดสรรผู ้ท่ีมีคุณสมบัติและ

คุณวุฒิท่ีเหมาะสม และ เป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้น 

ตามท่ี กฎหมายก าหนด อี กทั้ งเป็ นผู ้มี ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

อายุ : 52 ปี 

สญัชาติ : อเมริกน้ 

การศึกษา : -  Master Degree of Business Administration, 

Major in Finance and Marketing, Wharton 

School of the University of Pennsylvania 

  - Bachelor of Science in Economics, Wharton 

School of the University of Pennsylvania 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย : ไมม่ี 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี  

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน :   จ านวน 13 แห่ง 

   -   กรรมการ บจ. ทร ูวิชัน่ส ์กรุป๊ 

  - กรรมการ บจ. ทร ูวิสตา้ส ์  

  - กรรมการ Golden Pearl Global Limited 

- กรรมการ GP Logistics Company Limited 

- กรรมการ Rosy Legend Limited 

- กรรมการ Prospect Gain Limited 
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- กรรมการ True Internet Technology 

(Shanghai) Company Limited 

- กรรมการ Dragon Delight Investments Limited 

- กรรมการ Gold Palace Investments Limited 

- กรรมการ Golden Light Company Limited 

- กรรมการ Gold Palace Logistics Limited 

- กรรมการ บจ. ทร ูมฟู 

- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอรเ์ทเลเทค 

   กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้  :   ไมม่ี 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การด ารงต าแหน่งอ่ืน : ไมม่ี 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั  : - หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 

   บมจ. ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นการเงิน 

 บมจ. ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

  - กรรมการ ส านักนโยบายสินเช่ือ 

      Verizon Communications, Philadelphia 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : หุน้สามญั 748,332  หุน้ 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2557)    
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตั้ง 

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ช่ือ-นามสกุล :   ดร. กนัทิมา กุญชร ณ  อยุธยา 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ  :   ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นส่ือสารองคก์ร, 

     ประชาสมัพนัธก์ารตลาดและกิจกรรมองคก์ร 

     เพ่ือสงัคม  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ได้ด าเนินการสรรหาและคัดสรรผู ้ท่ีมีคุณสมบัติและ

คุณวุฒิท่ีเหมาะสม และ เป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้น 

ตามท่ี กฎหมายก าหนด อี กทั้ งเป็ นผู ้มี ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ : ไมม่ี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

อายุ : 59 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

การศึกษา :  - ปริญญาเอก Ph.D. in Communication,  

        University of Oklahama, U.S.A. 

        - ปริญญาโท M.Ed. in Journalism,  

           Central State University Oklahama, U.S.A. 

            - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม),               

                                                                      คณะนิเทศศาสตร,์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดย :   ไมม่ี 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

การฝึกอบรมอ่ืนๆ       :   Leaders Developing Leaders: Cascade   

                                                                    Program (2556) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี  

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน :   ไมม่ี   

   กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้  :   ไมม่ี 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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การด ารงต าแหน่งอ่ืน : ไมม่ี 

ประสบการณท์ างานในอดีตท่ีส าคญั               :   - ผูอ้ านวยการดา้นส่ือสารองคก์ร,   

                                                                       ประชาสมัพนัธก์ารตลาดและกิจกรรมองคก์ร  

                                                                       เพ่ือสงัคม บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

  -  ผูอ้ านวยการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

  บริษัท ทรวูิชัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย  : หุน้สามญั 234,890 หุน้ 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2557)  

 

 


