
เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณสุรศักดิ์ วาจาสทิธิ์  
อายุ  65 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  
วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 10 พฤษภาคม 2549 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 10 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็น

เวลา 15 ปี 10 เดือน) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -  
คุณวุฒกิารศึกษา เนติบณัฑิต ส านกัลินคอล์น อินน์  ประเทศองักฤษ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Accreditation Program (DAP 29/2547) 
ประสบการณ์ท างาน 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2549 - ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์     
อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง      - R&T Asia (Thailand) Limited 

               - บมจ. ศรีไทยประกนัภยั  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

- ไมม่ี -  

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 13/13 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 4/4 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ                        - ไมม่ี - 

ทกัษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ในด้านการตรวจสอบ ด้านกฎหมาย ด้านการก ากับดแูลกิจการ ด้าน
กิจการตา่งประเทศ และด้านนโยบายสาธารณะ 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คณุสรุศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิ เป็นผู้มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด  ตลอดจนมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านกฎหมายและการตรวจสอบ (auditing) การก ากบัดแูลกิจการ ด้าน
กิจการต่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ  เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานของคณะกรรมการในการก ากับดูแล
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กิจการของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการอิสระของบริษัท  
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณจีน โล เงีย้บ จง  
อายุ  58 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาบญัชี National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - 
ประสบการณ์ท างาน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 

2558 - ปัจจบุนั Group Chief Corporate Officer  / Singapore Telecommunications Ltd. 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:  
- บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   1 แห่ง:  
- Singapore Telecommunications Ltd. 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท         8/9 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 4/4 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ                        - ไมม่ี - 

ทกัษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน ด้านการก ากบัดแูลกิจการ ธุรกิจสตาร์ทอพั
และนวตักรรม และด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม   

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คณุจีน โล เงีย้บ จง เป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด  ตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์
ในด้านตา่งๆ ประกอบกบัทกัษะและความเช่ียวชาญในด้านบญัชีและการเงิน ด้านการก ากบัดแูลกิจการ ธุรกิจ
สตาร์ทอพัและนวตักรรม และด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้
เป็นอย่างดีในการติดตามการด าเนินงานทางธุรกิจและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล นายสมชัย เลศิสุทธวิงค์ 

อายุ  56 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน กรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยทุธ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 มิถนุายน 2557  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 
ปี 8 เดือน) 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0027% 

คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program รุ่น 107/2552 

ประสบการณ์ท างาน 2557-ปัจจบุนั กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทุธ์ กรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  

2555 -2557  หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2550-2555 รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2547-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมม่ี - 

  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   - ไมม่ี - 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ 

 คณะกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 4/4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา          -  ไมม่ี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                  - ไมม่ี -  
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ทกัษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้านการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 
การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ การก ากบัดแูลกิจการและนโยบายสาธารณะ 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์และเช่ียวชาญในด้านอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม โดยปัจจบุนัด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทและเป็นผู้ซึ่งขบัเคลื่อนความส าเร็จ
และการเติบโตให้กบับริษัทอย่างต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคณุสมบติัท่ีจ าเป็นต่อการ
ก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้ทัว่ทัง้
โลก จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ 

ชื่อ – สกุล นายเอนก พนาอภชิน 
อายุ  54 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP 111/2551) 
ประสบการณ์ท างาน 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทยคม 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 
2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิง้ 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อินทชั มีเดีย 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทชัทีวี 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิง้ ทีวี 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
- บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
- บมจ. ไทยคม 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   5 แห่ง 
- บจก. ไฮ ช็อปปิง้ 
- บจก. อินทชั มีเดีย 
- บจก. ทชัทีว ี
- บจก. ไฮ ช็อปปิง้ ทีวี 
- บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั
หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันท่ี
อาจท า ใ ห้ เ กิดความขัดแ ย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมม่ี - 

ทกัษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านการเงินและการบญัชี การบริหารจดัการกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ และ
ด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คุณเอนก พนาอภิชน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ในทางด้านการเงินและการบญัชี การ
บริหารจัดการกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ และด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนการด าเนิน
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ธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีในการติดตามการด าเนินงานทางธุรกิจและบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ  จึง
เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท   

 

 


