ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการ บริษทั ฯ มีจานวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีทักษะ ความเป็นผูน้ าวิสัยทัศน์และ
การตัดสินที่เป็นอิสระ ในการกาหนดทิศทางของธุรกิจและการดาเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษทั โดยมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีคุณสมบัตติ ่าง ๆ ของกรรมการที่เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร อาทิ ประสบการณ์การทางาน ความรู้
ความสามารถ ความซือ่ สัตย์สุจริต และความสามารถ รวมทั้ง ทักษะด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ความเป็นผู้นาที่มี
วิสัยทัศน์ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรมโดยรวม ทั้งนี้ ในการเลือกสรรกรรมการบริษทั จะคานึงถึง
ความหลากหลายในด้านต่างๆ โดยไม่จากัดเพศ สัญชาติ หรือศาสนา
ทักษะความเชีย่ วชาญในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ตามเกณฑ์ GICS1 Classification ได้แก่ บริการสื่อสาร
โทรคมนาคม มีเดีย และบันเทิง รวมทั้งตามธุรกิจหลักของกลุม่ ทรู ได้แก่ บริการสื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์
โทรทัศน์ และธุรกิจดิจิทัล สรุปได้ดังนี้
กรรมการ
กรรมการบริหาร
1. นายศุภชัย
เจียรวนนท์

2. นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
3. ดร.อาชว์
เตาลานนท์

4. ดร.เกา ถงชิ่ง
5. ศ.ดร. วรภัทร
โตธนะเกษม

6. นายอารุง
สรรพสิทธิ์วงศ์
7. นายณรงค์
เจียรวนนท์
8. ดร.หลี่ เฝิง

ทักษะความเชีย่ วชาญในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ เข้าร่วมงานกับ เทเลคอมเอเชีย (ชื่อเดิมของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ในปี
พ.ศ.2535 ในตาแหน่งผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย
เมื่อปี พ.ศ.2540 คุณศุกชัยได้รับมอบหมายให้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท และ
สามารถนาพาบริษัท เทเลคอม เอเชีย จากัด ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ ทาให้กลับสู่สภาวะที่สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
คณะผู้บริหารบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2560
คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ และผู้อานวยการบริหารด้าน
การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ในปี พ.ศ.2536 ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ในปัจุบัน ภายใต้การบริหารของ ดร.อาชว์ ทรูประสบความสาเร็จในการขยายโครงข่ายและให้บริการ
โทรศัพท์พื้นฐานจานวน 2.6 ล้านเลขหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจุบัน ดร.เกา ถงชิ่ง ดารงตาแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไปของ China Mobile Communications
Group Co., Ltd. และ China Mobile Limited
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ดารงตาแหน่งประธานกรรมการของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านจัดซื้อจัด
จ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นวิทยากร รวมถึงเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตร "Digital
Economy for management” ของ Institute of Research and Development for Public
Enterprises of Thailand (IRDP) และเป็นวิทยากรของ Thai Institute of Directors (IOD)
อย่างต่อเนื่อง
คุณณรงค์ เจียรวนนท์ ดารงตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลายแห่ง ที่ดาเนินธุรกิจด้าน
โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ธุรกิจบันเทิง และดิจิทัลคอนเทนต์
ดร.หลี่ เฝิง เคยดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการและผู้จัดการทั่วไป China Mobile Group
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Jiangxi Company Limited ปัจจุบัน ดร.หลี่ เป็นประธานคณะ กรรมการและหัวหน้าคณะ
ผู้บริหารของ China Mobile International Limited
9. นายอติรุฒม์
โตทวีแสนสุข

คุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้าร่วมงานกับ บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น (บริษัทในเครือของ
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และได้รับความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารใน
หลากหลายหน่วยธุรกิจภายใต้กลุ่มทรู และเป็นผู้นาในการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการ
หลากหลายประเภท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบุกเบิกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม บริการ
โทรศัพท์มือถือ และการชาระเงินออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี RFID การเปิดตัว iPhone ครั้งแรกใน
ประเทศไทย การจัดทาศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นและพัฒนาเนื้อหาบนโทรศัพท์มือถือ บริการ 3G (850
MHz และ 2100 MHZ) และการให้บริการ 4G LTE ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในประเทศไทย

10. นายหยาง เสี่ยวผิง

ปัจจุบัน คุณหยาง เสี่ยวผิง ดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการอาวุโสของ CP Group และ
รองประธานกรรมการกลุ่ม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ CPG Overseas

กรรมการอิสระ
11. ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

คุณฮาราลด์ ลิงค์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บีกริม ซึ่งดาเนินธุรกิจหลากหลาย
รวมถึงธุรกิจบันเทิงและไลฟ์สไตล์ โดยเริ่มทางานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งก่อนเข้ารับตาแหน่งนี้ คุณ
ลิงค์ เคยดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยหุ้นส่วนผู้จัดการ และเคย
ดารงตาแหน่งกรรมการใน บจ. ซีเมนส์

12. นายโชติ โภควนิช
13. นายฉวี่ เกิงโหล่ว

คุณฉวี่ เกิงโหล่ว เคยผ่านการดารงตาแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮอลลี่ กรุ๊ป อิเลคทริค
(ประเทศไทย) จากัด (พ.ศ.2543-2550) หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต ฮอลลี่ กรุ๊ป (พ.ศ.25422543) และผู้จัดการทั่วไป โรงงานมิเตอร์ไฟฟ้า ฮอลลี่ (พ.ศ.2538-2542)

14. นางปรีเปรม
เสรีวงษ์

คุณปรีเปรม เสรีวงษ์ เคยดารงตาแหน่งเป็น Chief Information Officer และที่ปรึกษา ให้กับ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งทางานเชื่อมโยงงานด้านโทรคมนาคม media,
entertainment TV Internet และ digital คุณปรีเปรม เคยเข้าร่วมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ธนาคารพาณิชย์ชั้นนา และมีประสบการณ์ดีเยี่ยมด้านบริหารงานดูแลระบบไอที ระบบ E-Payment
และ ได้เข้าเป็นกรรมการ ในบริษัท National ITMX ดูแลระบบ E-Payment ระหว่างธนาคาร
ตลอดจนได้รับเชิญบรรยายในต่างประเทศ และมีประสบการณ์ทางานร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย (ทีโอที) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในงานด้าน Communication & Networking
เรื่องระบบ Internet และระบบ ATM ของเครือข่ายทั่วประเทศ

15. ศ. (พิเศษ)
ดร.กิตติพงษ์
รักษ์

ปัจจุบัน ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดารงตาแหน่ง นายกสมาคมสถาบันเทคโนโลยีพระ
กิตยา จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(CAC) และเคยดารงตาแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ผู้อานวยการ สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.
ปตท.
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