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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล ดร. อาชว ์เตาลานนท ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ รองประธานกรรมการประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน 

 และ กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 (กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการพจิารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวาง 

ในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 11 กุมภาพนัธ ์2536 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 10 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 19 มิถุนายน 2563 

อายุ 84 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา -  ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

• ศิลปศาสตรดุ์ษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  (การจดัการ) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

• วิศวกรรมศาสตรดุ์ษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• วิศวกรรมศาสตรดุ์ษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบงาน Illinois Institute of Technology 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Iowa State of University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม - Cyber Security Law (2564) 

- 3D Heatmap Project (2564) 

- Digital Media and Content (2563) 

- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, 

Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) 

- Introduction to Internet of Things Products (2562) 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรรฐัร่วมเอกชนรุ่นท่ี 1 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย - Director Accreditation Program (DAP) 2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - Chairman 2000/ 2544 

 - Director Certification Program (DCP) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น  

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

• กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 

- กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลด้ิง 

- กรรมการบจ. ทรู อีโลจิสติกส ์

- ประธาน Board of Trustee สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย ไม่ม ี

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 

- คณะกรรมการดา้นการเงิน 4/4 ครั้ง 

- คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 4/4 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ รองประธานกรรมการกรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน 

 และ กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 และสรรหากรรมการ 

 (กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการพจิารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวาง 

ในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 16 พฤศจิกายน 2544 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 7 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 30 เมษายน 2562 

อายุ 69 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโทการบญัชีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรีการบญัชีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม  - Cyber Security Law (2564) 

- 3D Heatmap Project (2564) 

- Digital Media and Content (2563) 

- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, 

Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) 

- Introduction to Internet of Things Products (2562) 

- Digital Business for Organizational Development (2562) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย - Collective Action Against Corruption Conference 1/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - IT Governance 

- Ethical Leadership Program 

- IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : 

Challenge for Thai Directors 

- Role of the Compensation Committee (RCC) 2550 

- DCP Refresher 2549 

- Board Performance Evaluation  

- Company Secretary 

- Director Certification Program (DCP) 2544 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง 

- กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล ์

- กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร 
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• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 17 แห่ง 

- รองประธานส านักการเงินเครือเจริญโภคภณัฑบ์จ. เครือเจริญโภคภณัฑ ์

- กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ ์

- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี 

- กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตสั คอรป์อเรชัน่ 

- กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม 

- กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอรป์อเรชัน่ 

- กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซเูปอรล์กัซ ์เรสซิเดนซ ์คอรป์อเรชัน่ 

- กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจา้พระยา ริเวอร ์โฮลด้ิงส ์

- กรรมการ บจ. แอสเซนด ์กรุ๊ป 

- กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลล ์

- กรรมการ บจ. ศึกษาภิวฒัน์ 

- กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

- กรรมการ บจ. โอเอชที 

- กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร ์โฮลด้ิงส ์

- กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) 

- กรรมการ บจ. โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการ บจ. ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย หุน้สามญั 2,303,694 หุน้ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 

- คณะกรรมการดา้นการเงิน 4/4 ครั้ง 

- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 และสรรหากรรมการ 4/4 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล ดร. ฮาราลด ์ลิงค ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก าหนด 

 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ไดร้บัการพิจารณาทบทวน 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซ่ึงมีความเห็นว่า 

เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ 

ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นกรรมการอสิระ ผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนด

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่มี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 12 ปี 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 30 เมษายน 2562 

อายุ 67 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - บริหารธุรกิจดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การจดัการ)  

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

- MBA, St. Gallen University, Switzerland 

การอบรม - Cyber Security Law (2564) 

- 3D Heatmap Project (2564) 

- Digital Media and Content (2563) 

- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, 

Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) 

- Digital Business for Organizational Development (2562) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย - Director Accreditation Program 2560 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง 

- กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ 

- ประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร ์

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 

- Chairman, B. Grimm Group of Companies 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย หุน้สามญั 3,439,777 หุน้ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง 

  - คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง 

   และสรรหากรรมการ 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 



6 

 

ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการพจิารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวาง 

ในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 11 กุมภาพนัธ ์2536 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ 11 ครั้ง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 19 มิถุนายน 2563 

อายุ 60 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจUniversity of Southern California ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การอบรม - Cyber Security Law (2564) 

- 3D Heatmap Project (2564) 

- Digital Media and Content (2563) 

- Introduction to Internet of Things Products (2562) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 9 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย -  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 2551 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น  

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 6 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บมจ. เบริล8 พลสั 

- กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการบริหาร 

บมจ. ดบับลิวพี เอ็นเนอรย์ี ่

- กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. เอสวไีอ 

- ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

บมจ.เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 

• กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 13 แห่ง 

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

- กรรมการ บจ. แพนเทอร ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์

- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท ์เซอรว์ิส 

- กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส ์

- กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชัน่ส ์

- กรรมการ บจ. ทรู วิชัน่ส ์กรุ๊ป 

- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ ์

- ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก 

- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี 
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- กรรมการ บจ. เอคโค ออโตพ้ารท์ (ไทยแลนด)์ 

- กรรมการ บจ. ดบับลิวพี แกส๊ 

- กรรมการ บจ. ดบับลิวพี โซลูชัน่ส ์

- กรรมการ บจ. ดบับลิวพี โซลล่าร ์

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย หุน้สามญั 3,178,607 หุน้ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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ขอ้มูลส ำคญัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ 

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ชื่อ-นามสกุล นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

 กรรมการในคณะกรรมการความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์

 (กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และไดร้บัการพจิารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามกฎหมาย เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวาง 

ในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือ ไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครั้งแรก 30 เมษายน 2562 

จ านวนครั้งท่ีต่อวาระ - 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 30 เมษายน 2562 

อายุ 58 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด Indiana University of Pennsylvania    

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีสาขาการบริหารอุตสาหการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม - Cyber Security Law (2564) 

- 3D Heatmap Project (2564) 

- Digital Media and Content (2563) 

- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, 

Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) 

- Introduction to Internet of Things Products (2562) 

- Digital Business for Organizational Development (2562) 

- สถาบนัวิจยัตลาดทุน (CMA16) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดย -  Director Certification Program (DCP) 2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) -  Director Accreditation Program (DAP) 2548 

- Director Diploma of Australian Institution of Director 2548 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

• กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 16 แห่ง 

- กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส ์

- กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์ พลสั 

- กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 

- กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลบั 

- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท ์เซอรว์ิส 

- กรรมการ บจ. แพนเทอร ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์

- กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค 

- กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลด้ิง 

- กรรมการ บจ. ทรู มูฟ 

- กรรมการบจ. ทรู วิชัน่ส ์กรุ๊ป 
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- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอรเ์ทเลเทค 

- กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited 

- รองประธานส านักพฒันาโครงการพิเศษ และ กรรมการบริหาร 

บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ ์

- กรรมการ บจ. เอเชีย เอรา วนั 

- กรรมการ บจ. แอสเซนด ์กรุ๊ป 

- กรรมการ บจ. ทรู มนัน่ี 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ไม่ม ี

 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

การถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดย หุน้สามญั 10,177,160 หุน้ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.03 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

การเขา้ร่วมการประชุมปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 

- คณะกรรมการความมัน่คงปลอดภยั 

 ทางไซเบอร ์   1/1 ครั้ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/ ไม่มี 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจม ี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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นิยำมกรรมกำรอิสระ 

ของ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

 

กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการผูซ่ึ้งเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นอิสระจากความสมัพนัธอ์ื่นใดท่ีจะกระทบต่อการใชดุ้ลพินิจอย่างอิสระ 

และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี (ซ่ึงมีความเขม้งวดมากกว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ) 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบักรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

(2)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่  

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

(3)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 

รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(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 านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

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

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้ง 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการ

เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  

และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือ หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ 

ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุน้ส่วน 

ท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือ เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือ  

ถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอืน่ ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั 

ท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

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

จากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

(11) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมหีรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดในขอ้ (4) หรือ (6)  

ใหบุ้คคลดงักล่าว ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมี หรือเคยมีความสัมพนัธท์างธุรกจิหรือการใหบ้ริการทางวชิาชพีเกินมูลค่าดงักล่าว  

หากคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

แลว้มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูล

ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 


