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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณสมประสงค ์ บุญยะชัย  
อายุ  65 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้ กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

วันทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 28 มีนาคม 2537 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 25 ปี 11 เดือน (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวม

เป็นเวลา 28 ปี 11 เดือน) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ -  
คุณวุฒิการศึกษา ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Role of the Chairman Program (RCP 21/2552) 

Director Certification Program (DCP 65/2548) 
Director Accreditation Program (DAP 30/2547) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2562 - ปัจจบุนั กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 
2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 
2551 - 2562  กรรมการพฒันาความเป็นผูน้  าและก าหหนดคา่ตอบแทน   

บมจ. แอดวานซ ์  อินโฟร ์เซอรว์ิส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  
(6 แห่ง) 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทยคม 
2559 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. โอสถสภา 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด ์
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ดสุิตธานี 
2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอรไ์ลน ์เอ็นจิเนียริง่ 
2559 - 2560  ที่ปรกึษาประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์
2551 - 2559 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์
2551 - 2558 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์
2552 - 2554 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ไทยคม 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไมจ่ดทะเบียน 
(2 แห่ง) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส  านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคก์รมหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั คณะกรรมการยทุธศาสตรช์าติ 2560 ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพและ
ทรพัยากรมนษุยฯ์ 

2559 - 2561 กรรมการ บจ. โอสถสภา 
2559 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท 
2547 - 2559 กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเกา้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขันหรือ - ไมมี่ - 
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เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันทีอ่าจท าใหเ้กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 
 
 

 คณะกรรมการบรษัิท 9/9 ครัง้ 
 คณะกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 3/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้  าและก าหหนดคา่ตอบแทน   3/3 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมมี่ - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวขิาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ - 

ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์ในดา้นโทรคมนาคม การบริหารจดัการความเสี่ยง และการบริหารจดัการซ่
วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain Management) ดา้นการก ากับดแูลกิจการอย่างยั่งยืน ดา้นกิจการต่างประเทศ และดา้น
นโยบายสาธารณะ 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและก ากับดแูลกิจการแลว้เห็นว่า คณุสมประสงค ์บุญยะชยั เป็นผูมี้คุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนด  ตลอดจนมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นโทรคมนาคม  การบรหิารจดัการความเสี่ยง 
และการบรหิารจดัการซว่งโซธุ่รกิจ (Supply Chain Management) ดา้นการก ากบัดแูลกิจการอยา่งยั่งยืน ดา้นกิจการ
ต่างประเทศ และดา้นนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษัิทอีกวาระหนึ่ง  
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทชั์ย                                                                 
อายุ  65 ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 26 มีนาคม 2557 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 6 ปี (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- 
คุณวุฒิการศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ North Texas State University สหรฐัอเมรกิา 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Role of the Chairman Program (RCP16/2550 

Director Certification Program (DCP59/2548) 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง กรรมการสรรหา

และก ากบัดแูลกิจการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  
(2 แห่ง) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ปตท. 
2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท 
2549 - 2555 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. หลกัทรพัย ์

จดัการกองทนุกรุงไทย 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไมจ่ดทะเบียน 
(1 แห่ง) 

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. วี กรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์
2560 - 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันทีอ่าจท าใหเ้กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 
 
 

 คณะกรรมการบรษัิท         9/9 ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 16/16 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 7/7 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวขิาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ - 
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ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณด์า้นบัญชีและการเงิน การตรวจสอบ ดา้นธุรกิจสินเชื่อ ดา้นการ
ก ากับดแูลกิจการ ดา้นการบริหารจดัการความเสี่ยง ดา้นทรพัยากรบุคคล ดา้นกลยทุธแ์ละการปรบัโครงสรา้ง
องคก์ร ดา้นนโยบายตา่งประเทศ และดา้นอตุสาหกรรมโทรคมนาคม   

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแลว้เห็นว่า      
คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั เป็นผูมี้คณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด  ตลอดจน
มีความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ประกอบกับทกัษะและความเชี่ยวชาญมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน การตรวจสอบ ดา้นธุรกิจสินเชื่อ ดา้นการก ากับดแูลกิจการ ดา้นการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกลยุทธ์และการปรับโครงสรา้งองคก์ร ด้านนโยบาย
ตา่งประเทศ และดา้นอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  ซึง่จะชว่ยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดีใน
การติดตามการด าเนินประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิท 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณประสัณห ์เชือ้พานิช 

อายุ  68 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสีย่ง 

ประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน  

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 30 มีนาคม 2560  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 8 เดือน (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 8 
เดือน) 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00007% 

คุณวุฒิการศึกษา พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP119/2552) 
Financial Institution Governance (FGP6/2556) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการการพฒันาสูค่วามยั่งยืน บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง  
บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  
(2 แห่ง) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี่ 
2559 - 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไมจ่ดทะเบียน 

(8 แห่ง) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการดา้นธรรมาภิบาล ส  านกังาน ก.ล.ต. 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. เคอรี ่เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบบรหิารงานประจ า มหาวิทยาลยัมหิดล 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารการเงินและทรพัยส์ิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการสถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู ส  านกังาน คปภ. 
2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และผูท้รงคณุวฒิุดา้นบญัชี ส  านกังาน คปภ. 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นบญัชี คณะกรรมการทุม่ตลาดและการอดุหนนุ กระทรวง

พาณิชย ์
2557 - ปัจจบุนั กรรมการที่ปรกึษาดา้นการก ากบัดแูลกิจการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันทีอ่าจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  คณะกรรมการบรษัิท 7/9 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 16/16 ครัง้ 

 คณะกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 4/4 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา          -  ไมมี่ -  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                  - ไมมี่ -  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวขิาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ - 

ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน การตรวจสอบ ดา้นตลาดทนุ และดา้นการก ากับ
ดแูลกิจการ  

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า            
คุณประสัณห ์เชือ้พานิช เป็นผูมี้คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  ตลอดจนมี
ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน การตรวจสอบ ดา้นตลาดทนุ และดา้นการก ากบัดแูลกิจการ  ซึง่จะชว่ยสนบัสนนุ
การด าเนินธุรกิจของบรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดีในการติดตามการด าเนินงานของบรษัิทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซึง่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณฮุย เวง็ ชอง 
อายุ  65 ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกต้ัง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นปฏิบตักิาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 27 กรกฎาคม 2560  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 7 เดือน (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 
7 เดือน) 

จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
คุณวุฒกิารศกึษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ University of Southern California สหรฐัอเมรกิา 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP  230/2559) 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
ต าแหน่งในบริษัท 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการ  บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 
2556 - ปัจจบุนั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นปฏิบตัิการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 
2552 - 2553 หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นปฏิบตัิการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 
2549 - 2552 รองกรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทไมจ่ดทะเบียน 

2553 - 2556 CEO International, Singapore Telecommunications Ltd. 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  คณะกรรมการบรษัิท 9/9 ครัง้ 

  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมมี่ - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                     - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวขิาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                      - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                          - ไมมี่ - 
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ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ดา้นการบริหารจัดการความเสี่ยง ดา้นคอมพิวเตอรส์ารสนเทศ            
ดา้นกลยุทธ์และการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ดา้นการตลาด ดา้นนโยบายต่างประเทศ ธุรกิจคา้ปลีก และดา้น
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม   

หลักเกณฑใ์นการสรรหา
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแลว้เห็นว่า        
คณุฮุย เว็ง ชอง เป็นผูมี้คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด  ตลอดจนมีความสามารถ 
ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ ประกอบกบัทกัษะและความเช่ียวชาญมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณด์า้น
การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านคอมพิวเตอรส์ารสนเทศ ดา้นกลยุทธ์และการปรบัโครงสรา้งองค์กร ด้าน
การตลาด ดา้นนโยบายต่างประเทศ ธุรกิจคา้ปลีก และดา้นอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  ซึ่งจะช่วยสนับสนนุการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดีในการติดตามการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 

 


