
เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณกานต์ ตระกูลฮุน 
อายุ  62 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 3 สิงหาคม 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 7 เดือน 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -  
คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP29/2003) 
ประสบการณ์ท างาน 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

คา่ตอบแทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ไทยพาณิชย์ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ  
2558 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีปรึกษา Nomura Holdings Inc. 
2554 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา Kubota Corporation (Japan) 
2558 - 2560  ประธานกรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2549 - 2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง :    - บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
  - บมจ. ไทยพาณิชย์  
               - บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย 
               - บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง      - Nomura Holdings Inc. 
               - Kubota Corporation (Japan) 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 
 คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

คา่ตอบแทน 
4/4 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 1/1 ครัง้ 
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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 ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจดัการองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผน
กลยทุธ์ และการก ากบัดแูลกิจการ 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คณุกานต์ ตระกูลฮุน เป็นผู้มีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด  ตลอดจนมี
ความสามารถ ประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานของคณะกรรมการในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทท่ีมีการขยาย
ธุรกิจไปในลกัษณะ Ecosystem เพื่อการประกอบธุรกิจร่วมกันของพนัธมิตรและบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มี
คณุธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์  
อายุ  64 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  

กรรมการบริหาร  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 11 เดือน 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De La Salle University, Manila  

ประเทศฟิลิปปินส์ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - 
ประสบการณ์ท างาน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ Bank of the Philippines Islands 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร Manila Water Company Inc. 
2541 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการอาวโุส กรรมการบริหาร Ayala Corporation 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ AC Energy Holding Inc. 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp. 
2553 - 2560 กรรมการผู้อ านวยการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Manila Water Company Inc. 
2541 - 2552 กรรมการผู้อ านวยการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Globe Telecom Inc. 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง:   -  Bank of the Philippines Islands 
- Manila Water Company Inc. 
- Ayala Corporation 

(บริษัทจดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   2 แห่ง:   -   AC Energy Holding Inc. 
- AC Infrastructure Holding Corp. 

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

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  คณะกรรมการบริษัท         3/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบริหาร 6/7 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - ไมม่ี - 
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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 ความเช่ียวชาญทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
การเงินและการลงทนุ  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเช่ียวชาญใน กิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของบริษัทให้
ทนัท่วงทีกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั รวมถึงความ
เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณแอเลน ลวิ ยง เคียง 

อายุ  62 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน               

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2549 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 11 ปี  

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 

คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท Science (Management), Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - 

ประสบการณ์ท างาน 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. แอดวานซ์   อินโฟร์ เซอร์วิส 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2557 - ปัจจบุนั Chief Executive officer, Consumer Australia and Chief Executive officer / 

Optus Pty Limited 
2555 - 2557 Chief Executive Officer, Group Digital Life and Country Chief Officer / 

Singapore Telecommunications Ltd. 
2549 - 2555 Chief Executive Officer (Singapore), Singapore Telecommunications Ltd.  

2549 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2555 - 2557 Chief Executive Officer Group Digital Life and Country Chief Officer 
(Singapore), Singapore Telecommunications Ltd. 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมม่ี - 

  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   1 แห่ง:   -   Optus Pty Limited (Australia)      

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  คณะกรรมการบริษัท 4/8 ครัง้ 

 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ น าและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

3/4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 0/1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา          -  ไมม่ี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                  - ไมม่ี -  
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ทกัษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คณุแอเลน ลิว ยง เคียง เป็นผู้มีคุณสมบติั ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคมมา
อย่างยาวนานและปัจจุบนัยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้น าในการขบัเคลื่อนธุรกิจประเภทนีใ้นหลากหลายภูมิภาค 
ทัง้เอเชีย ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคุณสมบติัท่ีจ าเป็นต่อการ
ก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้ทัว่ทัง้
โลก จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณฮุย เวง็ ชอง  
อายุ  62 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้อ านวยการ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบติัการ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 กรกฎาคม 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 8 เดือน 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP230/2016) 
ประสบการณ์ท างาน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2556 - ปัจจบุนั หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบติัการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2552 - 2553 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบติัการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2549 - 2552 รองกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   - ไมม่ี - 

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

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  คณะกรรมการบริษัท         2/2 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมม่ี - 

ทกัษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า   
คณุฮุย เว็ง ชอง เป็นผู้มีคณุสมบติั ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมมา
อย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน าพาบริษัทให้ประสบความส าเร็จในบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายจดัการมา 
กว่าทศวรรษ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการในด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

 

 


